
t

i f

\

oTHE LITHUANIAN SEMI-WKEKLY SAULE (SUN). 
PUBLISHED EVERY TUESDAY AND FRIDAS.

JSTABLISHXD IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION jl.M 
Advartieing Rate* on Application.

M?

PUBLISHED BT
W. D. B0CZK0WSKI - 00.,

MAHANOY AND A STS., MAHANOY CITY, Pi.
• • •'••••••••• •• • ••••••••••• aasaaaaaaaaavBeMiaa ■ ■ a .

MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, 27 SAUSIO 1928 (FRIDAY, JANUARY 27, 1928)

I

No. 8 tak / BNTBRBD AT THB MAJSANOT O ITT. FA., \ 
FH iFOBl-OFFIOB AB 81COMD OLABB MAIL MATTBrJ ft

ft

.1«■»<* I— I— — m ■ —I <1 |Q

DH-KART SANVAITINIS LAIKBASZT1S “SALI.:1;1 j 
ISZBINA KAS CTABN1NKA LB EBTUX-0Z1A,

i
i

j
1

i
Į

I

ttenunvrata Kaaztuoja: Amerika ant rišo mato |J.91» 
iKOPOje Ir Lietuvoje |4.00 ant iJm inetc

Efctakoa !r PlnUm visada liuskita tik ant li!0 MM
W. D. BOOZKAUSKAS - 00., 

MAHANOY AND A STS., 
■ • o •••••••• o

MAHANOY OTTY, PA

ISZ AMERIKOS LIETUVYS NUŽUDĖ
SAVO PACZIA

BERI INE TEIPGI BUVO DIDELI SZALCZIAI

PINIGISZKAS
GYDYMAS

GYDĖ KVAILIUS SU
100

BUMASZK0MS.

MOTERE SUNKIAI DIRBO, 
VYRAS PRAGERDAVO 

VISKĄ ANT GALO 
ŽUDINSTA ABIEJU.

DOLERINĖMS

Bioglio Cano- 
nico, 37 metu, isz Hazlehurst, 
randasi kalėjime ir daugiau 
neapgaudines savo tautieczius 
kaip tai nesenei dare.

Canonico save praminė ste
buklingu daktaru, užžadėtoju 
ir 1.1. Nesenei jisai gydė tūla 
motore ant vėžio. Paliepė jai 
iszvirt kelis kiauszinius ir vie
na isz ju sumuszo ir isztrauke 
siūlą ant kurio buvo septyni 
mazgai, sakydamas moteriai 
kad tai ženklina kad ji gyvens 
tiktai septynes sanvaites (ži
noma, pritaisyta kiauszini ji
sai pats suma i szo su kitais.) 
Taipgi pasakė moteriai idant 
gautu pelikes
naujas bumaszkas su kurioms 
trintu skaudanezia vieta.

Gydymas ketino phsibaigt 
Petnyczioje ir visi jojo ligoniai 
ketino susirinkt pas Canonica 
ant paskutinio užžadėjimo, bet 
visi turėjo atsineszt szimtines 
su savim pas “daktaro.”

Vietiniai bankai negalėjo da- 
siprast kodėl žmones iszimine- 
jo tiek szimtiniu bumaszku ir 
prnneszo apie tai palicijai 
idant J^ztyrinefu dalyka. Ant 
galo TtalT.fbni.-izKTis detektyvas 
iszsznipinejo viską. Canonico 
ketino taja diena surinkti nuo 
ligoniu visas bumaszkas,
so 8,000 doleriu ir apleisti 
miestą per užpakalines duris.

Kane, Pa.

szvogerio

Per 
varc-

100-dolerines

vi-

UŽDARE KASYKLAS ANT 
NEŽINOMO LAIKO.

Centralia, Pa. — Praeita Pa- 
nedcli Lehigh Valley Angline 
kompanije uždare dideles Cen
tralia kasyklas kuriose dirba 
suvirsz 700 darbininku. Virszi- 
ninkai nežino kaip ilgai szitos 
kasyklos bus uždaryta, ar per 
sanvaite ar per menesi laiko.

Kasyklos Beaver Meadow, 
Spring Brook ir Oneida arti 
Hazletono, Pa., taipgi likos už
darytos ant kokio tai laiko. 
.Janesville kasykla bus taipgi 
uždaryta kaip tik iszims isz 
brokerio visas anglis. Priežas
tis uždarymo kasyklų yra jog 
kompanijos neturi užtektinai 
užsakymu del anglies.

DIRBAFORDAS DIRBA FORDI- 
NIUS EROPLANUS PO 

$2,300.
Detroit, Mich. - 

bar galėsimo lekioti kur mums 
patiks su naujais fordukais— 
oropiąnais, kuriuos Fordo fab
rikai pradėjo iszdirbinet po 2,- 
300 doleriu. Badai 
Lindbergh davė Fordui patu
rima kokius proplanus turi 
dirbti.

Vienas isz t uju nauju oriniu 
forduku iszleke ana diena in 
Mianii, Florida, be perstojimo, 
idant iazbandyti jojo geruma.

AI VAI! PARDAVINĖJO 
“TREFNA” MESA.

Philadelphia. — Jokūbas 
Bain, likos nubaustas ant 
doleriu už pardavinejima Žy
dams “trefna ” mesa o ne “ko- 

” kaip tai turėjo daruti 
pagal savo tikėjimą. Bain lai
ko grosersztori pas kuri atėjo 
Žydiszki inspektoriai ir iszty- 
rinejo kokia mesa jisai parda
vinėjo. Rabinas Levintbal už
vedė teismą prieszais uesavži- 
niszka mėsininką.

szerna

N a, tai da-

(’bario.*

eroplanus

>—I»,

Braddock, Pa. — Praeita 
Subata Vincas Budovas (Bū
dui), Liet u vys nužudė savo pa
ezia 37 metu, po tam pats san 
paleido kulka in smegenis. 
Abudu lavonus surado kuknio- 
je ant grindų.

Pagal apsakymu
Petro Aiduko, tai Vincas buvo 
boilermekeriu, bet per keturis 
metus nenorėjo dirbti ir nuola
tos gerdavo ir tankiai sumusz- 
davo baisiai savo paezia. 
Kalėdas taipgi suinusze
szo už ka atsėdėjo 30 dienu ka
lėjimo. Vargsze motore turėjo 
Užlaikyti savo szeimvnele ir 
stengtis iszmoketi savo stubele 
— skalbdamas tris dienas ant 
savaites svetimiems žmonėms 
ir dirbdama savo darbu namie.

Nelaiminga motina 
keturis vaikus Adele, 12 m., 
Stanislova 11 m., Olgp 5 m., ir 
Vinca 8 metu, kurie tame laike 
gulėjo ant virszaus kada girtas 
tėvas atėjo namo ir pradeju 
bartis su motina kad jam ne
davė daugiau pinigu ant pir
kimo munszaino. Aidukas pa- 
r-:. ,s . • ... • \save.

TOKIA ŽMONA SŽIAIS LAI
KAIS TAI RETENYBE.
New Yurkas. — Taks szofe- 

ris lYnthony Fa i ne buvo pa- 
szauktas teisman kaltinamas 
del prasižengimo už greita va
žiavimu. Teisėjas Gratzmayei 
paskyrė jam atitinkama pini
gine pabauda.

“Your honor”, pakilus is?, 
kėdes tarė szoferio žmona, 24 
metu amžiaus Virginija, 
nigu mes neturime, del to asz 
už vyra eisiu sėdėt kalėjimo.”

“Bausme dovanota. Sziais 
szeimvniniu nesutikimu laikais 
miela rasti jauna moteriszke, 
kuri del savo vyro pasirengus 
nukentėti,”
LIETUVYS MAŽESNIS NE 

KAIP DOKUMENTAI 
RODE.

New York. — Imigrantu sto- 
tyj ant Ellis Island likos sulai* 
kvtas vienas Lictuvvs vardu 
Povylas Sinkus nes taip rode 
jojo dokumentai, tvirtindamas, 
buk jisai yra senu Ameriko- 
niszku ukesu, aplaikydamas 
popieras 1916 mete.

Viskas buvo paredkia, bet 
matyt, kad Sinkus neiszrokavo 
gerai savo ūgio—<lidumo ir už 
tai virszininkai prie jo prikibo 
ir neinleido in /Kmerika. Laike 
tyrinėjimo pasirodė kad Sin
kus gavo popieras 1916 mete 
ir ant peticijos buvo paraszy- 
ta, kad jisai yra penkių padu ir 
deszimts coliu augszczio, o da
bar turi tik poakes pėdas ir ke
turis colius. Virszininkai neži
no kokiu budu Sinkus subrin
ko ant szesziu coliu. Iszsidave 
kad turėjo paskolintus doku
mentus nuo kito žmogaus ir da
bar bus nusiunstas adgal in 
Lietuva.
DU LIETUVIAI VAIKISZ- 

OŽIAI ŽUVO PO LEDU.
Racine, Wis. — Titm> Ber

notas, 8 metu amžiaus vaikas, 
vakar, bandydamas iszgelbeti 
savo 6 metu sesute, Elena, pats 
žuvo.

Elenute važinėjo rogutėmis 
už.szalusioj Root upėj, ir inva- 
žiavo in skyle. Broliukas szoko 
ja gelbėti, bet ir pats inkrito in 
skyle. Nors vahduo buvo negi
lus teeziau srove nunesze juos 
po ledu apie 300 pėdu tolumo*;

vaikus
paliko

“Pi.

tarė teisėjas.
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Europoje teipgi buvo gana smarkus sznlcziai o ypatingai Vokietijoje, 
užszalo net laivai negalėjo plaukti, kaip ant paveikslo matome. .

....... ................................... „

Isz Visu Szaliu
Perline visiszkai

APVAISINO MILIJONIERKA
New Haven, Conn. — Nema- 

czionaitiniai • gyventojai 
nusistebėjo apie galvijiszka 
pasielgimą milijonierkos Mrs. 
Grace Mailhouse Burnham 
(Žyd isz k os 
gimdė kūdiki be

v • zai
apie

Mailhouse 
veisles) kuri pa- 

apsi vedimo, 
ligonbuteje New Yorke, t

Motore vede Lee S. Burnham 
isz Kentucky ir in penkis me
tus |)o tam pasiliko naszle be
vaike. Josios troszkimas buvo 
susilaukti sveiko ir drūto kū
dikio, nes buvo lavinta dakta- 
riszkam moksle ir norėjo isz- 
bandyti(/) susidraugavimą su 
jaunu sveiku vyruku idant ją
ją privoisintu, žinoma už pini- 
gtszka ’idlyginilha ir po tam 
jisai galėtu sau eiti kur nori.

Toki vyruką sau pasijeszkū
jo isz artymo universiteto, ku
ris užganadino 37 metu karsz- 
ta naszlele ir kūdikis ana die
na gimė—mergaite.

Tuom pasielgimu Burnham 
ięne atkreipė ant saves panie
kinimą viso fcvieto ir doru mo
terių, kurios paniekina toki 
apvaisinima be szliubo idant, 
užganadint 
moksle o gal tikriau 
apmalszyt josios karszti.

JOSIOS žinvsta 
sakant,

BAISUS SZTURMAS 
PADARE DAUG BLEDES.

Philadelphia. — Rytinėse ir 
Pietinėse va 1st i josią szt urmas 
padare daug bledes Seredojo. 
Bentone likos užmusztas vienas 
žmogus per nuvirtima didelio 
kamino. Tenncsse keturi vaikai 
likos užmuszti 
mokslą i ne sugriuvo.
Island keli namai sugriuvo.

kada

f

SOVIETAI EME SPAUSTI 
ŪKININKUS.

Maskva. — Stengdamosi su
rinkti isz ūkininku javus, So
vietu valdžia ome pavartoti 
asztriausiu priemonių — kiszl- 
mo in knlejinjus ir konfiskavi
mo grudu ir kito turto. Daugo- 
lyj atžvilgiu vartojamos bau
džiamosios priemones yra to
kios pat, kuriu vartota priesz 
1921 bado metus. Tu asztriu 
priemonių valdžia griebusi to
dėl, kad javu eksportas sudaro 
svarbiausi Sovietijos, pajamų 
szaltini, tuo (arpu sziemet val
džia toli gražu nesurinko tiek 
javu, kiek ji tikėjos, kadangi 
ūkininkai slepia savo javus ir 
atsisakė valdžiai parduoti jos 
nustatytomis pigiomis kaino
mis.

Del ūkininko nepasitenkini
mo pigiomis kainomis javams 
valdžia mate reikalo ir rinki
mus atidėti. Tuo tarpu ji yra 
paskelbus 100 miLionu rubliu 
vidaus paskola ir’ ūkininkai 
verste vereziami pirkti pasko
los bonus.

AKMENAI NUPUOLINEJO 
ISZ DEBESŲ.

La Paz, Bolivija. — Tikras 
akmeninis lietus nukrito isz 
debesų ana diena, kuris nema
žai inbaugino Tarugani gyven
tojus. Ana diena ant dangaus 
buvo matyti kokia tai nepa
prasta szviesa, po tam eksplo
zija panaszi in perkūną ir tuo- 
jaus po tani pradėjo byrėt ak
menys o vienas buvo labai di
delis .kuris sutruko ant dauge
lio szmoteliu — buvo tai dide
lis meteoras. Gyventojai surin
ko daugeli tuja szmoteliu ir 
nunesze in Cochabamba muze- 
ju.

W. D. BOCEKOWKKI, Prea. A M( r. w. bOczkowbki, Mitar
■—.» - — , ■ , - ----------♦ - — - - ------------------ .

LIETUVA ATMETE LENKU 
PASIULINYMUS.

Kaunas. — Santykiai tarp 
Lenkijos ir Lietuvos vėl pablo
gėjo del Lietuvos atmetimo 

| Lenku pasiūlymu pradėti szlo 
I menesio pabaigoj derybas Ry- 
jgoje del atsteigimo susisiekimo 
tarp abieju krasztu.

Lietuvos ministerio 
ninko Voldemaro
parvežė in Varszava kurjeras

Sako atsakyme 
Voldemaras visai atsisako kal
belis sienos klausimais.

Voldemaras ir jo kolegos ka
binote laikosi nusistatymo, kad 
tarp Lietuvos ir Lenkijos sie
nos nėra, o yra tik laikine de
markacijos linija. Szita linija 
turi but derybomis atitaisyta.

Pastatęs visa eile reikalavi
mu, Voldemaras betgi savo at
sakyme pagaliau pažymi, kad 
Lietuvos valdžia esanti prisi
rengus pradėti diskusijas del 
plukdymo Nemunu ir susisieki
mo geležinkeliais ir telegrafu.

Atsižvelgiant betgi in Lietu
vos statomus reikalavimus, 
tenka abejoti, begu derybos in- 
vvks. •r

Tarnovskis.

r>

•k.

20 KOMUNISTU NUBAUSTI 
’ RYGOJE.

Ryga, Latvija. — Dvide- 
szimts sąnariu kurie prigulėjo 
prie Latviu Komunistu Drau
goves, likos nubausti kalėjimu 
už surasza numetimo dabarti
nes valdžios o in jos vieta su
tverti komunistu diktatūra. 
Penki likos nubausti ant sze- 
sziu metu sunkaus darbo, o ki
ti penki ant dvieju metu.

ft 39 METAS

pi mil
ai sakymu

medine
Conev

Paskutines Žinutes.
' II Berlinas. — Vokiszki ero- 
planai 1927. mete pervežė ■102,- 
691 pasažieriu ir 641 tonus ta- 
voro. Eroplanai 
ntdeke 5,755,000 mvliu.

V Philadelphia. — Aleksan
dras Kerną, 46 metu szoko nuo 
tilto in Manayunk kanalu tiks-

per ta laika

le pasiskandinimo, o kad van
duo buvo per szaltas, atsinore- 
jo jam mirti ir iszplauke ant 
kranto. 4 "t * *

11 Nanticoke, Pa. .— ()nu 
Barovskione, 42 metu isz Ho
ney Put mirė ligonbuteje nuo 
baisiu apdeginimu kokius ap- 
laike pradedama ugni pecziuj.

11 Adrian, Mich. — Elliot 
McLean iszveže automobilium 
savo kaimyno paeziule,
Teodorui Blaskiui labai nepa
tiko. Kada paeziule sugryžo 
vėlybu laiku, sužeidė mirtinai 
jos mylema, nužudė paezia h 
paUsave, _

kas

PERDETINIS LENKISZKO 
KLIOSZTORIAUS 

ARESZTAVOTAS.
Maskva. — Už suorganzavi- 

nia draugavęs prieszais Sovie
tu valdžja tarp Ukrainiszku 
gyventoju, Teopilius Skalsky, 
perdetinis Lenkiszkos katedros 
Kieve, likos aresztavotas ir bus 
teistas per kariszka suda.

Perdetinis sutvėrė tarp Len
ku suokalbi ant sukėlimo revo
liucijos, paslepinejo pas save 
daugeli Katalikiszku kunigu ir 
zokoninku, kurie su jo pagelba 
pereidavo per Rusiszka rubežiu 
su slaptoms žinioms.
NENORI “VELNISZKO AP
ARATO’’ CZENSTAKAVE.

Czenslaknva. — Moteres isz- 
eidamos isz bažnyczios pamate 
kaip inžinierius pritaisinejo 
dratus del i n vedimo radio ant 
stogo artimo namo. Moterėlės 
taip inirszo, kad pradėjo mėtyt 
in ji akmenais ir turėjo darbu 
pamesti. 'Policija vos iszgolbe- 
jo žmogeli isz ranku insiutusiu 
motoru,
narna ir peiszsiskirste, pakol ne 
iszeme taji “velniszka apara
tu.” .
PASIKELELIAI NUŽUDĖ 

18 ŽMONIŲ.
Mexico City, Mex. —

Guadalajara danesza, buk pa- 
sikoleliai užklupo ant San 
Juan tie Los Lagos miesto. 
Miesto burmistras su gyvento
jais gynėsi narsiai ir ant galo 
pasisekė pasikelelius atmusztį, 
bot muszyje žuvo asztuonioli- 
ka žmonių ir daug sužeistu.

ISZ LIETUVOS
SZEIMYNOSDAVATKA, 

NELAIME. '
Panemunėlis. (“V.” kor.) — 

Joneliszkiu kaime priesz pat 
Kalėdas pasikorė jaunas vyras, 
Petras Czypas. Pasikorimo 
priežastis yri tokia: Vyras bu
vo linksmo budo, laisvu pažiū
ru, mėgdavo skaityti laikrasz- 
czius ir būdavo visu gerbia
mas kaipo augsztos doros vy
ras. Pati buvo davatka, pikto 
budo tamsi ir nuolat, ji krimto 
ir krimto be paliovos, 
nusižudymą,
ravo laikraszcziu, užsisakė pa
siūti batus ir iszsieme poperius 
gauti paskola. Priesz pat nusi
žudymą, žmona ji ede visa die
na. Vyras, iszeidamas isz namu 

“sudiev”. Kelionėje
nusipirko pyragu bei silkių ir 
pavalgė. Paskui — nuėjės in 
savo otorios pasogini negyve
nama narna —:pasikorė!

NEKVIESTIEJI
SVECZIAI MUSZA IR 

SZAUDO KVIESTUS.
Kaltinėnai, Szvencz. apsk. —• 

Musu apylinkėje sziais laikais 
gera nieko neiszgirsi, 
bloga, tai kiek tik nori, 
pavyzdžiui, toks atsitikimas.

Pagelutese viensedyj (koki 
trys kil. nuo Kaltinėnų) 19 
Lapkriczio Szesztadieni buvo 
vestuves. Vestuvesia be kvies
tu svecziu, prisirinko dar if ne 
kviestųjų, pas mus vadinamu 
“gogiu”. 
Tokiais “ 
sodžiaus Kuriniu seržantas 
trimis juostelėmis ir 
palydovais: dviem kareiviais. 
Szis svcczias visiems gerai pa
žystamas musu apylinkėje. At
vyko, žinoma, nepilnoj proto 
blaivybėj ir pradėjo reikalauti 
“porzadku”. Svecziu irgi alsi 
rado, Dievui negrieszijant. pa
valgiusiu ir ingerusiu. Imta 
prieszintis ir praszyti sveczra 
oran jei am netinka pasilinks
minimas. Sveczia supyko už jo 
negerbimą ir pažeminimą. Inir- 
szes drožė lazdele vienam vai
kinui R. R.... per galva, kuris ir 
apsipylė krauju. Palydovai su
prato negražiai iszeisia, ir tuoj 
vado liepiami užsidėjo durtu
vus ant szautuvn.

Tacziau vienas 
sodžiaus vaikinas (baikis 
rūkas) iszsitraukes 
pradėjo in atstatytus kareiviu 
szautuvus piszkinti m* juokais.

net jo 
szautuvas nudardėjo ant grin
dų. Antro, nabago, ir durklis 
sulužo. Pamąte nieko nenašia- 
rysią spruko laukan. Tuo vi"- 
nok nepasibaigė. Sumusztas 
R. R.., parėjo savo pirkioti ka
me jo tėvas gulėjo. Szis pama
tęs kruvina sunu iszsirenge su 
kaltininku pasikalbėti. Ateje< 
vestuvesna (jau buvo vi>i 
sziek tiek nusiraminę) jo dar 
neradęs, tacziau greit ^ryžo. 
Senis. 60 metu, pradėjo klausti, 
kam jo sunu sumuszes. 
nori tai ir tau teks 
piktai “drąsuolis”. Na, szis

t aržiau
Sztai

Taip ir ežia buvo, 
gogiais” atvyko isz 

su 
su savo

isz Kukliu 
vy- 

st alink a

Vienam piksztelejo,

(jau buvo

g

kurios apsiaubė visa

Tsz

Priesz
jis užsiprenume-

pasakė

GYVENTOJU SKAIDŽIUS 
LIETUVOJE.

Statistiko rodo, kad Lietu-
voje gyventoju 1927 metu 1 
diena priskaito 2,255.520 žino* 
niu, isz kuriu Didžiojoj Lietu
voje gyvena 2,116.418 žmonių 
ir Klaipėdos kraszte — 139,102 
žmonių.

Tukstancziui vyru Lietuvoje 
tenka 1,025 moterys.

Didžiojoj Lietuvoj viename 
kavdratiniamo kilometre gyve- 
nav idutiniszkai 39..8 žmonys, 
o Ęlaipedos kraszte 57 žmones;
I

Martinaiti 
Per pietų?.

PASZOVE MIRTINAI MYLI
MA IR PATS SAVE 

NUSIŽUDĖ.
Kaunas. — Sausio 2 diena 3 

valanda palaidotas nusiszoves 
Valstybes teatro monteris Mar
tinaitis. Velioni in kapus paly
dėjo visas valstybes teatras, su 
p. Sutkum prieszakyje. Matosi 
vainiku. Atsisveikinimo žodi 
tarė p.p. Oleka, ir Tichmirovas 
pažymėdami, kad p. Martinal- 
czio asmenyje teatras neteku 
nepaprastai gabaus, sumanau? 
ir blaivaus darbini-nko.

Szios dramos priežastys sc- 
kanezios: Mart inaitis jau 3 me
tus mylėjo Elena Vileikyte su 
kuria buvo susižiedavęs. Nau
ju Metu iszvakarese valstybes 
teatre buvo balius in kuri Mar
tinaitis buvo pasikvietęs Vilei- 
kyte. Nesulaukęs jos ir nujaus
damas kažka negero Sausio 2 
diena užėjo pas jos tėvus ir su
sidūrė su pirmutiniu Vileiky- 
tes sužiedotiniu, Borchertu, at- 
vvkusiu Kaunan ir ta diena vėl 
susižiedavusiu su Vileikvte.

Pas Vileikins tuo laiku vv- 
ko iszkilmingi pietus sužiedo- 
tiniams pagerbti, 
pakvietė pasiliki.
Vileikytes tėvas (parastai ma
žai vartojaneziam svaigalu) 
Martinaiczini pasakė: — 
tai kokia negera tavo Elena”. 
Po tu žodžiu Martinaitis iszejo 
in gretima kambarį, pasikviele 
Vileikyto ir paleido in ja szuvi. 
Vileikyte szaukdama inbegusi 
pas tėvus. Tuo motu subeldė 
antras szuvis. Inoje in kambarį 
radę Martinaiti gulinti su per- 
szauta galva ir revolveriu ran
koje. Matinaitis tuoj mirė. Vi- 
leikyte tik lengvai sužeista ir 
netrukus pasveiks.

Szioje nelaimėjo žinantieji 
jos aplinkybes kaltina daugiau 
šia Vilei ky t e.

Pažymėtina, kad Vileikytes 
motina, atvykusi prie Marti- 
naiezio karsto, ome velioni vi
saip kolioti, bet susirinkusieji 
velionies palydovai ta mot ori 
iszvesdino pro duris.

VILKU UŽPUOLIMAS.
Vilnius. — Priesz keletą die

nu didele vilku gauja netoli 
Valkinyku užpuolė Lenku pa
sienio sargybos kareivius. Už
pulti kareiviai pradėjo szaudy- 
ti. Keturi vilkai užmuszti, li
kusieji pasitraukė.
NAUJI PASZTO ŽENKLAI.

Vilnius. — f 
viduryje, kaip tenka patirti, 
busią iszleisti nauji paszįo 
ženklai po 25 skatikus ir po 60.

i i Ma-

leikyte tik lengvai sužeista ir

Jei 
- atszovi.

se
nukas ir omo sveikinti kuloku
savo kaltininką. Szitam, brač', 
“noonoras.” 
prie sienos, viena ranka nutve
ręs už krutinės, kita ranka Už
sitraukęs revolveri szove. V to
na karta nepataiko kaip lai, 
bot antra karta vargsziui sene
liui pcrszovo veidą. Kulka |»h- 
ejusi per virszutini ir analini 
žandikauli. \’argszas isz pra
džių nieko nejautos, kelias mi
nutes dar stovėjo ir lik paskui 
pradėjo svirdukuliuoti ir aluti. 
Kilo siuniszimas. Drąsuoli?
savo palydovais paspruko. N 
UŽilgo duota žinia policijai ii 
atvežta gydytojas. Ligonis la
po nuvežtas Szvenczionysna li
goninėn, kame daktaras piane 

tik akies

Prispyręs senuką

su
c

z t -
noma, gal no pa g i r?

szes, jog gyvensiąs, 
nesugydysias.

O kas gi su drąsuoliu * Sueine 
kalbėjo kad pasprukęs. Na

bot kaip 
pasielgs, asz nežinau, spręskit" 
skaitytojai patys. Dabar dar 
vaikszezioja laisvas ir ti<?k.

MIRĖ GEROKAI 
PAGYVENĘS.

Vimziai, Sziauliu ap..
Czia pereitu mc- 

mire smielis
sa-

Pa
sziauszes v. 
tu Lapkriczio 26 
turėjos apie 115 metu. Jis 
kosi dar pirmame* Lenku suki
lime dalyvavęs (1831 mete) ir 
daug ka apie ji pasakojo. Butą 
stipraus, nes daug sunkiu lai
ku praleido. Priesz penketu 
metu jis puikiausiai gano anū
ku arklius, ir valgo visada duo
nos plutas. Jo sūnūs senai mi

nėt 
rodos, 

baigia vidurine mokykla. To
kiu žmonių sziandie reta.

Sausio menesio res, visi anūkai suaugę, 
praanukai. vyresnieji,

1



I

:ly saule (Suit).
PUBLISHED EVEBY TUESDAY AND FJUDAX.

IN 1888. YEARLY SUBSCRIPTION |8.M 
Advertising Rates on Application^

THE LITHUANIAN 8EMLWE]19 3W
h I

BSTABUSE i Te

PUBLISHED BY 
W. D. B00ZK0WSKI - 00

MAHANOY AND A STS.,

r

AMAHANOY CITY, PA.

f

\

I '

/

r-

No. 8 tab / NNT1HMPĮ uw-omoiANTIRKD AT TH* MAJSANOT OITT. PA.. \
3 AS 81COHD CLASS MAIL jLItTBR.) MAHANOY CITY, PA. PETNYCZIA, 27 SAUSIO 1928 (FRIDAY, JANUARY 27, 1928) • ft

i j

DU KART SANVAITIN1S LA1KBASZT18 “SAULE’
ISZEINA KAS ĮĮTABNINKĄ IB

tl*M*Ki«rate Kaazttioja: Amerika ant rišo meta ||«9B 
■■roppje Lietuvoje |4.00 ant yiw mete.

J C4

'i

I

I
EBtojkoa !r Pinigui visada siuskite tik ant ssld UftM

W. D. B00ZKAUSKAS . 00., 
STS.,MAHANOY AND MAHANOY CITY, PA

■ O O »»0 O O 1

IOOEKOWHKIt 
OCIKOWBKI,

nu, Pre«. A Mg 
—, Killer

ft

A- r - - -- ■ .r

39 METAS

ISZ AMERIKOS LIETUVYS NUŽUDĖ
SAVO PACZIA

BERLINE TEIPGI BUVO DIDELI SZALCZIAI

PINIGISZKAS
GYDYMAS

GYDĖ KVAILIUS SU 
DOLERINĖMS

MOTERE SUNKIAI DIRBO 
VYRAS PRAGERDAVO 

VISKĄ ANT GALO 
ŽUDINSTA ABIEJU.

100
BUMASZKOMS.

Kane. Pa. — Bioglio ( 1

nico, 37 metu, isz Hazlehurst, 
randasi kalėjimo ir daugiau 
ncapgnndines savo tantieczius 
kaip tai nesenei dare.

Canonico savo praminė ste
buklingu daktaru, užžadėtoju 
ir 1.1. Nesenei jisai gydė tūla 
motore ant vėžio. Paliepė jai 
iszvirt kelis kiauszinius ir vie
na isz j u sumusze ir isz t rauke 
siūlą airt kurio buvo septyni 
mazgai, i 
kad tai ženklina kad ji gyvens 
tiktai septynes sanvaites (ži
noma, pritaisyta kiauszini ji
sai pats sumaisze su kitais.) 
Taipgi pasakė moteriai idant 
gautu penkes 100-dolerines 
naujas bumaszkas su kurioms 
trintu skaudanezia vieta.

Gydymas ketino phsibaigt 
Petnyczioje ir visi jojo ligoniai 
ketino susirinkt pas Canonica 
ant paskutinio užžadėjimo, bet 
visi turėjo atsineszt szimtines 
su savim pas “daktara.”

Vietiniai bankai negalėjo da- 
siprast kodėl žmones iszimine- 
jo tiek szimtiniu bumaszku ir 
prnnesze apio tai palicijai 
idant Jsztvrineftt dalvka. Ant

_____ _

viską. Canonico

ano-

Braddock, Pa. — Praeita 
Subata V’incas Budovas (Bu
do!), Liet u vys nužudė savo pa- 
ezia .37 metu, po tam pats sau 
paleido kulka in smegenis. 
Abudu lavonus surado kuknio- 
je ant grindų.

Pagal apsakymu
Petro Aiduko, tai A'iucas buvo 
boilermekeriu, bet per keturis 
metus nenorėjo dirbti ir nuola
tos gerdavo ir tankiai sumusz- 
davo baisiai savo paezia.
Kalėdas taipgi sumusze varg- 
sze už ka atsėdėjo .30 dienu ka-

szvogerio

Pei

sakydamas moteriai Įėjimo. Vargsze motore turėjo
szcinivnele ir

">■ »

penkes

užlaikvti savo
stengtis iszmoketi savo stubele 
— skalbdamas tris dienas ant 
savaites svetimiems žmonėms 
ir dirbdama savo darbu namie.

motina
Adele, 12 m

• / * kio, •

galo TtaTi.fbniAzkas detektyvas 
iszsznipinejo
ketino taja diena surinkti nuo 
ligoniu visas buinaszkas, 
so 8,000 doleriu ir 
miestą per užpakalines duris.

UŽDARE KASYKLAS ANT 
NEŽINOMO LAIKO.

Centralia, Pa.

VI-
apleisti

— Praeita Pa- 
nedcli Lehigh Valley Angline 
kompanijų uždare dideles Cen
tralia kasyklas kuriose dirba 
auvirsz 700 darbininku. Virszi- 
ninkai nežino kaip ilgai szitos 
kasyklos bus uždaryta, ar per 
sanvaite ar per menesi laiko.

Kasyklos Beaver Meadow, 
Spring Brook ir Oneida arti 
Hazletono, Pa., taipgi likos už
darytos ant kokio tai laiko. 
Janesville kasykla bus taipgi 
uždaryta kaip tik iszims isz 
brokerio visas anglis. Priežas
tis uždarymo kasyklų yra jog 
kompanijos neturi užtektinai 
užsakymu del anglies.

DIRBAFORDAS DIRBA FORDI- 
NIUS EROPLANUS PO 

$2,300.
Detroit, Mich, 

bar galėsimo lekioti kur mums 
patiks su naujais fordukais— 
oropląnais, kuriuos Kordo fab
rikai pradėjo iszdibbinet po 
300 doleriu. Badai 
Lindbergh davė Kordui patu
rima kokius eroplanus turi 
dirbti.

Vienas isz t uju nauju oriniu 
forduku iszleke ana diena in 
Miaini, Florida, be perstosimo, 
idant iszbandyti jojo geruma.

AI VAI! PARDAVINĖJO 
“TREFNA” MESA.

Philadelphia. — Jokūbas 
Bain, likos nebaustas ant 
doleriu už pardavinojima Žy
dams “t re f na 
szema” 
pagal savo tikėjimą. Bain lai
ko grosersztori pas kuri atėjo 
Žydiszki inspektoriai ir iszty- 
rinejo kokia mesa jisai parda
vinėjo. Rabinas Levinthal už
vedė teismą prieszais nesavži- 
niszka mėsininką.

Na, tai da-

>)-r
('h a ries

eroplanus

25

” mesa o ne uko- 
kaip tai turėjo daruti

Nelaiminga motina paliko 
keturis vaikus Adele, 12 m., 
Stanislova 11 m., Olga 5 m., ir 
Vinca 8 metu, kurie tame laike 
gulėjo ant virszaus kada girtas 
tėvas atėjo namo ir pradėjo 
bartis su motina kad jam lie
davo daugiau pinigu ant pir
kimo munszaino. Aidukas pa
s’’’’ ‘S " kus pas save.
TOKIA ŽMONA SŽIAIS LAI

KAIS TAI RETENYBE.
New Yorkas. — Taks szofe- 

ris Anthony Kaine buvo pa- 
szauktas teisman kaltinamas 
del prasižengimo už greita va- 
žiavima. Teisėjas Gratzmayei 
paskyrė jam atitinkama pini
gine pabauda.

“Y’our honor 
kėdes tarė szoferio žmona, 24 
metu amžiaus Virginija, 
nigu mes neturime, del to asz 
už vyra eisiu sėdėt kalėjimo.”

“Bausme dovanota. Sziais 
szeimyniniu nesutikimu laikais 
miela rasti jauna moteriszke 
kuri del savo vyro pasirengus 
nukentėti,”
LIETUVYS MAŽESNIS NE 

KAIP DOKUMENTAI 
RODE.

New York. — Imigrantu sto
ty} ant Ellis Island likos sulai
kytas vienas Lietuvvs vardu 
Povylas Sinkus nes taip rodo 
jojo dokumentai, tvirtindamas, 
buk jisai yra senu Ameriko- 
niszku ukesu, aplaikydamas 
popieras 1916 met e.

Viskas buvo paredkia, bet 
matyt, kad Sinkus nciszrokavo 
gerai savo ūgio—<lidumo ir už 
tai virszininkai prie jo prikibo 
ir neinlcido in Amerika. Laike 
tyrinėjimo pasirodė kad Sin
kus gavo popieras 1916 mete 
ir ant peticijos buvo paraszy- 
ta, kad jisai yra penkių pfidū ir 
deszimts coliu augszczio, o da
bar turi tik penkes pėdas ir ke
turis colius. Virszininkai neži
no kokiu budu Sinkus subrin
ko airt szesziu coliu. Iszsidave 
kad turėjo paskolintus doku
mentus nuo kito žmogaus ir da
bar bus misiunstas adgal in 
Lietuva.
DU LIETUVIAI VAIKISZ- 

OŽIAI ŽUVO PO LEDU. .
Racine, Wis. — Titus, Ber

notas, 8 metu amžiaus vaikas, 
vakar, bandydamas iszgelbetl 
savo 6 metu sesute, Elena, pats 
žuvo.

Elenute važinėjo rogutėmis 
užszalusioj Root upėj, ir i n va
žiavo in skyle. Broliukas szoko 
ja gelbėti, bet ir pats inkrito in 
skyle. Nors vahduo buvo negi
lus teeziau srove nunesze juos 
po ledu apie 300 pėdu tolumo.

, pakilus is?.

tarė teisėjas.
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Europoje teipgi buvo gana smarkus szalcziai o ypatingai Vokietijoje.
Berlinc visiszkai užszalovisiszkai

Upe Spree,
net laivai negalėjo plaukti, kaip ant paveikslo matome. .

APVAISINO MILIJONIERKA
New Haven, Conn. — Nema

žai ezionai linini 
nusistdbejo 
pasielgimu 
Grace 
(Žydi szk

■ gyventojai 
galvijiszka 

milijonierkos Mrs.
Mailhouse 

veisles) kuri pa
gimdė kūdiki be apsivedimo, 
ligonbuteje New Yorke, t

Motere vede Lee S. Burnham 
isz Kentucky ir in penkis me
tus po tam pasiliko naszle be
vaike. Josios troszkimas buvo 
susilaukti sveiko ir drūto kū
dikio, nes 
riszkam moksle ir norėjo isz- 
bandyti( ?) susidraugavimą su 
jaunu sveiku vyruku idant ją
ją privoisintu, žinoma už pini- 
giszka 'atlyginithn ir po tam 
jisai galėtu sau eiti kur nori.

Toki vyruką sau pasijeszko- 
jo isz artyrno universiteto, ku
ris užganadino .37 metu karsz- 
ta naszlele ir kūdikis ana die
na gimė—mergaite.

Tuom pasielgimu Burnham’- 
iene atkreipė ant saves panie
kinimą viso fcvieto ir doru mo
terių, kurios paniekina toki 
apvaisinimu be 
užganadint 
moksle o j 
apmalszyt josios karszti.

isz Visu Szaliu
I, <

<os

apie

Burnham

buvo lavinta dakta-

i szk a ’ii 11 y g i n i In a

kurios

JOSIOS 
gal tikriau

szliubo idant, 
žinvsta 
sa kant,

BAISUS SZTURMAS
PADARE DAUG BLEDES.

Philadelphia. — Rytinėse ir 
Pietinėse valstijosia szturmas 
padare daug bledes
Bentone likos užmusztas vienas

Seredoje.

žmogus per nuvirtima didelio 
kamino. Ttmnesse keturi vaikai 
likos užmuszti kada medine 
niokslaine sugriuvo. Coney

kada 
sugriuvo.

Island keli namai sugriuvo.

Paskutines Žinutes.
' Berlinas. — Vokiszki ero- 
planai 1927 mete pervežė 102,- 
691 pasaŽieriu ir 641 tonus ta
vo ro. Eroplana i 
nulėko 5,755,000 myliu.

1[ Philadelphia. — Aleksan
dras Kerną, 46 metu szoko nuo 
tilto in Munnvunk kanalu tiks
le pasisknndinimo, o kad van
duo buvo per sznltas, atsinore- 
jo jam mirti ir iszphiuke 
k ranto.

11 Nanticoke, Pa. .—

per ta laika

ant

Ona 
Barovskiene, 42 motu isz Ho
ney Pot mire ligonbuteje nuo 
baisiu apdoginimu kokius ap- 
laike pradedama ugni pecziuj.

11 Adrian, Mich. — Elliot 
McLean iszveže automobilium 
savo kaimyno paeziule, kas 
Teodorui Blaskiui labai nepa
tiko. Kada paeziule sugryžo 
vėlybu laiku, sužeidė mirtinai 
jos mylema, nužudė paezia Ir 
pats save, _ _r... _

SOVIETAI EME SPAUSTI 
ŪKININKUS.

Maskva. — Stengdamosi su
rinkti isz ūkininku javus, So
vietu valdžia ėmė pavartoti 
asztriausiu priemonių — kiszl- 
mo in kalejinlus ir konfiskavi
mo grudu ir kito turto. Dauge
ly j atžvilgiu vartojamos bau
džiamosios priemones yra to
kios pat, kuriu vartota priesz 
1921 bado metus, 
priemonių valdžia
del, kad javu eksportas sudaro 
svarbiausi Sovietijos, pajamų 
szaltini, tuo tgrpu sziemet val
džia toli gražu nesurinko tiek 
javu, kiek ji tikėjos, kadangi 
ūkininkai slepia savo javus ir 
atsisakė valdžiai parduoti jos 
nustatytomis 
mis.

Del ūkininku nepasitenkini
mo pigiomis- kainomis javams 
valdžia mate reikalo ir rinki
mus atidėti.

Tu
K

asztriu 
r tebesi to-

pigiomis kaino-

Tuo tarpu ji yra 
paskelbus 100 miLionu 
vidaus paskola ir ūkininkai 
verste voreziami pirkti pasko
los bonus.

rubliu

PERDETINIS LENKISZKO 
K L I O S Z T O R I A U S

ARESZTAVOTAS.
Maskva. — Už suorganzavi- 

ma draugavęs prieszais Sovie
tu valdžja tarp 
gyventoju, j 

perdetinis Lenkiszkos katedros 
Kieve, likos aresztavotas ir bus 
teistas per kariszka sūdą.

Perdetinis sutvėrė tarp Len
ku suokalbi ant sukėlimo revo
liucijos, pašlepinėjo pas save 
daugeli Katalikiszku kunigu ir 
zokoninku, kurie su jo pagelba 
pereidavo per Rusiszka rubežiu 
su slaptoms žinioms.
NENORI “VELNISZKO AP
ARATO” CZENSTAKAVE.

Czenstakava. — Moteres isz- 
eidamos isz bažnyczios pamate 
kaip inžinierius pri taisinėjo 
dratus del invedimo radio ant 
stogo artimo namo. Moterėles 
taip inirszo, kad pradėjo mėtyt 
in ji akmenais ir turėjo darbu 
pamesti. Policija vos iszgelbe- 
jo žmogeli isz ranku insiutusiu 
motoru, kurios apsiaubė visa 
minia ir neiszsiskirslo, pakol ne 
iszeme ta ji “ 
ta.” ,
PASIKELELIAI NUŽUDĖ 

18 ŽMONIŲ.
Mexico City, Mcx« — 

Guadalajara danesza, buk pa- 
sikeleliai užklupo ant, San 
Juan de Los Lagos mibsto. 
Miesto burmistras su gyvento
jais gynėsi narsiai ir ant galo 
pasiseko pasi kelelius atmusztį, 
bot muszyje žuvo asztuonioli- 
ktt žmonių ir daug sužeista. _

Ukrainiszku
Teopilius Skalsky

velniszka apara-

Isz

AKMENAI NUPUOLINEJO 
ISZ DEBESŲ.

— Tikras
nukrito isz

La Paz, Bolivija, 
akmeninis lietus 
debesų ana diena, kuris nema
žai inbaugino Tarugani gyven
tojus. Ana diena ant dangaus 
buvo matyti kokia tai nepa
prasta szviesa, po tam eksplo
zija panaszi in perkūną ir tuo- 
jaus po tam pradėjo byrėt ak
menys o vienas buvo labai di
delis .kuris sutruko ant dauge
lio szmoteliu — buvo tai dide
lis meteoras. Gyventojai surin
ko daugeli tuja szmoteliu ir 
nunesze in Cochabamba inuzc- 
ju.

LIETUVA ATMETE LENKU 
PASIULINYMUS.

Kaunas. — Santykiai tarp 
Lenkijos ir Lietuvos vėl pablo
gėjo del Lietuvos atmetimo 
Lenku pasiūlymu pradėti szlo 

Imenesio pabaigoj derybas Ry- 
jgoje del atsteigimo susisiekimo 
tarp abieju krasztu.

Lietuvos ministerio 
ninko Voldemaro

I i
Tarnovskis. Sako
Voldemaras visai atsisako kal
bėtis sienos klausimais.

Voldemaras ir jo kolegos ka
binete laikosi nusistatymo, kad 
tarp Lietuvos ir Lenkijos sie
nos nėra, o yra tik laikine de
markacijos linija. Szita linija 
turi but derybomis atitaisyta.

Pastatęs visa eile reikalavi
mu, Voldemaras betgi savo at
sakyme pagaliau pažymi, kad 
Lietuvos valdžia esanti prisi
rengus pradėti diskusijas del 
plukdymo Nempnu ir susisieki
mo geležinkeliais ir telegrafu.

Atsižvelgiant betgi in Lietu
vos statomus reikalavimus, 
tenka abejoti, begu derybos in- 
vyks.

pi mil
ai sakymu 

parvežė in Varszava karjeras 
Parnovskis. Sako atsakyme

20 KOMUNISTU NUBAUSTI 
» RYGOJE.

Ryga , Latvija. — Dvide- 
szimts sąnariu kurie prigulėjo 
prie Latviu Komunistu Drau- 
guvos, likos nubausti kalėjimu 
už surasza numetimo dabarti
nes valdžios o in jos vieta su
tverti komunistu diktatūra. 
Penki likos nubausti ant sze- 
sziu metu sunkaus darbo, o ki
ti penki ant dvieju motu.

komunistu

ISZ LIETUVOS
k o r.) —•

DAVATKA, SZEIMYNOS 
NELAIME.

Panemunėlis. (“V.”
Joneliszkiu kaime priesz pat
Kalėdas pasikorė jaunas vyras, 

Pasikorimo 
priežastis yri tokia: Vyras bu
vo linksmo budo, laisvu pažiū
ru,

Petras Czypas.

mėgdavo skaityti laikrasz^ 
ežius ir būdavo visu gerbia
mas kaipo augsztos doros vy
ras. Pati buvo davatka, pikto 
budo tamsi ir nuolat, ji krimto 
ir krimto be paliovos. Priesz 
nusižudymą, jis užsiprenume
ravo laikraszcziu, užsisako pa
siūti batus ir iszsieme poperius 
gauti paskola. Priesz pat nusi
žudymą, žmona ji ede visa die
na. Vyras, iszeidamas isz namu 
pasakė “
nusipirko pyraga bei silkių ir 
pavalgė. Paskui — nuėjės in 
savo oteries pasogini negyve
nama narna —; pasikorė!

sudiev”. Kelionėje

GYVENTOJU SKAIDŽIUS 
LIETUVOJE.

Statištiko rodo, kad Lietu
voje gyventoju 1927 metu 1 
diena priskaito 2,255.520 žmo
nių, isz kuriu Didžiojoj Lietu
voje gyvena 2,116.418 žmonių
ir Klaipėdos kraszte — 139,102 
žmonių.

Tukstancziui vyru Lietuvoje 
tenka 1,025 moterys.

Didžiojoj Lietuvoj viename
kaviraliniame kilometro gyvo- 
nav idutiniszkai 39..8 žmonys, 
o Ipaipedos kraszte 57 žmones;

PASZOVE MIRTINAI MYLI
MA IR PATS SAVE 

NUSIŽUDĖ.
Kaunas. — Sausio 2 diena 3 

valanda palaidotas nusiszoves 
Valstybes teatro monteris Mar
tinaitis. Velioni in kapus paly
dėjo visas valstybes teatras, su 
p. Sutkum prieszakyje. Matėsi 
vainiku. Atsisveikinimo žodi 
tarė p.p. Oleka, ir Tichmirovas 
pažymėdami, kad p. Martinai* 
ežio asmenyje teatras neteko 
nepaprastai gabaus, sumanau? 
ir blaivaus darbini-nko.

Szios dramos priežastys sc- 
kanezios: Mart inaitis jau 3 me
tus mylėjo Elona Vileikyte su 
kuria buvo susižiedavęs. Nau
ju Metu iszvakarese valstybes 
teatre buvo balius in kuri Mar
tinaitis buvo pasikvietęs Vilei- 
kyte. Nesulaukęs jos ir nujaus
damas kažka negero Sausio 2 
diena užėjo pas jos tėvus ir su
sidūrė su pirmutiniu Vileiky- 
tes sužiedotiniu, Borchertu, at
vykusiu Kaunan ir ta diena vėl 
susižiedavusiu su Vileikvte.

Pas Vileikius tuo laiku vv- 
ko iszkilmingi pietus sužiedo- 
tiniams pagerbti, 
pakvietė pasiliki.
Vileikytes tėvas (parastai ma
žai vartojaneziam 
Martinaiezini pasakė: — 
tai kokia negera tavo Elena”. 
Po tu žodžiu Martinaitis iszejo 
in gretima kambarį, pasikvietė 
Vileikyto ir paleido in ja sznvi. 
Vileikyte szaukdama inbegusi 
pas tėvus. Tuo motu subeldė 
antras szuvis. Inoje in kambarį 
radę Martinaiti gulinti su per- 
szauta galva ir revolveriu ran
koje. Matinaitis tuoj mirė. Vi
leikyte tik lengvai sužeista ir 
netrukus pasveiks.

Szioje nelaimėjo žinantieji 
jos aplinkybes kaltina daugiau 
siu Vileikyte.

Pažymėtina, 
motinu,
naiezio karsto, omo velioni vi
saip kolioti, 
velionios palydovai ta moterį 
iszvesdino pro duris.

VILKU UŽPUOLIMAS.
Vilnius. — Priesz keletą die

nu didele vilku gauja netoli 
Valkinyku užpuolė Lenku pa
sienio sargybos kareivius. Už
pulti kareiviai pradėjo szaudy- 

Keturi vilkai užmuszti, li
kusieji pasitraukė.
NAUJI PASZTO ŽENKLAI.

Sausio .menesio

NEKVIESTIEJI
SVECZIAI MUSZA IR 

SZAUDO KVIESTUS.
Kaltinėnai, Szvencz. apsk. —• 

Musu apylinkėje sziais laikais 
gera nieko neiszgirsi, 
bloga, tai kiek tik nori, 
pavyzdžiui, toks atsitikimas.

Pagelutese viensedyj (koki 
trys kil. nuo Kaltinėnų) 
Lapkriczio Szesztadieni buv 
vestuves. Vestuvesia be kvies
tu svecziu, prisirinko dar ir mr 
kviestųjų, pas mus vadinamu 
”gogiu”. Taip ir ežia buvo. 
Tokiais “gogiais” atvyko isz 
sodžiaus Kuriniu seržantas >u 
trimis juostelėmis ir su savo 
palydovais: dviem kareiviais. 
Szis sveczias visiems gerai pa
žystamas musu apylinkėje. At
vyko, žinoma, nepilnoj proto 
blaivybėj ir pradėjo reikalauti 
“porzadku”. Svecziu irgi alsi 
rado, Dievui negrieszijant. pa
valgiusiu ir ingerusiu. Imta 
prieszintis ir praszyti sveezra 
oran jei am netinka pasilinks
minimas. Sveczia supyko už Jo 
negerbimą ir pažeminimą. Inir- 
szes drožė lazdele vienam vai
kinui R. R.... per galva, kuris ir 
apsipylė krauju. Palydovai su
prato negražiai iszeisia, ir tuoj 
vado liepiami užsidėjo durtu
vus ant szautuvu.

Tacziau vienas

Taip 
gogiais

tacziau
Sztai.

19
o

isz Kukliu 
sodžiaus vaikinas (baikis vv- 

st alinki

Martinaiti 
Per pietum

svaigalu)
‘‘Ma-

kad Vileikytęs 
atvykusi prie Marti

bet susirinkusieji

t i.

' Vilnius.
viduryje, kaip tenka patirti, 
busią iszleisti nauji paszįo 
ženklai pę-25 skatikus ir po 60.

rūkas) iszsitraukes
pradėjo in atstatytus kareiviu 
szautuvus piszkinti ne juokais. 
Vienam piksztelpjo, net jo 
szautuvas nudardėjo ant grin
dų. Antro, nabago, ir durklis 
sulužo. Pamąte nieko uepada- 
rysia spruko laukan. Tuo vi“- 
nok nepasibaigė. Sumusztas 
R. R.., parėjo savo pirkion ka
me jo tėvas gulėjo. Szis pama
tęs kruvina sunu iszsirengė su 
kaltininku pasikalbėti. Atėjom 
vestuvesna (jau buvo vi>i 
sziek tiek nusiraminę) jo dar 
neradęs, tacziau greit gryžo. 
Senis, 60 metu, pradėjo klausi i, 
kam jo sunu sumuszes 
nori tai ir tau teks
piktai “drąsuolis”. Na, szis se
nukas ir omo sveikinti knlokn 
savo kaltininką. Szitam, brač/, 
“neonoras.”
prie sienos, viena ranka nutve
ręs už krutinės, kita ranka i>z- 
sitraukes revolveri szove. \ ie
na karta nepataiko kaip tai, 
bet antra karta vargsziui sene
liui perszove veidą. Kulka pei 
ėjusi per virszutini ir apatini

Vargszas isz pra-
mi-

buvo

— .h L 
atzovi

Prispyręs senuką

Hi

C

žandikauli.
džiu nieko nejautęs, kolia< 
nutes dar stovėjo ir lik paskui 
pradėjo svirdukuliuoti ir alpti. 
Kilo sumiszimas. Drąsuolis
savo palydovais paspruko. N 
užilgo duota žinia policijai ii 
atvežta gydytojas. Ligon i > ta
po nuvežtas Szvenczionysna li
goninėn, kame daktaras piane 

tik akiesszes, jog gyvensiąs, 
nesugydysias.

O kas gi su drąsuoliu * Sueme 
kalbėjo kad pasprukęs. N 
noma, gal nepagirs.

Dabar dar
I- N.

Pa-

a, zi ■ 
bet kaip 

pasielgs, asz nežinau, spręskite 
skaitytojai patys, 
vaikszczioja laisvas ir ti<

MIRĖ GEROKAI 
PAGYVENĘS.

Vimziai, Szianliu ap.,
sziauszes v. —(’zia perintu me
tu Lapkriczio 26 mirė senelis 
turejes apie 115 metu. Jis sa
kėsi dar pirmame Lenku suki
limo dalyvavęs (1831 meto) ir 
daug ka apie ji pasakojo. Butą 
stipraus, nes daug sunkiu lai-

Priesz penketą
metu jis puikiausiai ganė anū
ku arklius, ir valgė visada duo
nos plutas. Jo sūnūs senai mi
res, visi anūkai 
praanukai . vyresnieji.
baigia vidurine mokykla. T 
kiu žmonių sziandie reta.

k u praleido.

netsuaugę, 
rodos, 

0-
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ADRESAI LIETUVISZKO 
AMBASADORIAUS IR KONZULU:

1 "Lithuanian Legation,
« 2622 16-th Street, N. W.»

Washington, D. C.

IK'

1

I Lithuanian Consulate,
4’ 21 Park Row, New York, N. Y.
T
t Lithuanian Consulate,

608 So. Dearborn St., Chicago, 111.

■

Kas Girdėt
T,""—*"" ~   r"'IL ""

Per Blake Jojo 
Meile A tszalo
Nežinau kiek tas mano pasa

kojimas jus nusldbins, bet asz 
tvirtai tikiu, kad kartais mo
teris gali netekti vyro meiles 
visai del mažo dalykėlio... Na, 
kad ir del spuogelio ant nosies 
galo...

Gal tai ir labai juokinga at
rodo,
kas su 
keletą metu

Gyvenome laikuose stebuk
lu, apie kuriuos nesenei ne tik 
prastiem žmoneliams, bet ir 
mokytiems nesisapnavo, no- 
rints sriadien žmones nesitiki 
nieko naujo po musu saule.

Prie t uju naujausiu stebuk
lu,- turimo priskaityt radio 
aparatus, kurie atnesza in na
mus baisa ant tukstaneziu my
liu tolumo per orą.

Ka pasakytu musu protėviai, 
jaigu galėtu sziadien girdėti 
radio aparata, kuris atnesza 
baisa per orą be pagelbos jo
kiu dratu? Isztikruju pasaky
tu, kad žmogus turintis tokia 
dėžute ‘‘laikosi su velniu.”

Argi panasziai ne buvo ir su 
kitais iszradimais? Juk dauge
lis isz musu atsimena pirmuti
nius garinius geležinkelius, 
elektrikinius strytkarius, tele
grafą, telefoną, fonografa ir 
kitus.

Mokyti dirbo tolinus ant pa
gerinimo t uju iszradimu ir ra
dio aparato, sutverdami nau
jus stebuklus, kaip siuntimą 
per radio fotografijas in už
mari, radioninis telefonas, at
siuntimas radio programų su 
pagelba telefonu tiesiog in na
mus, o dabar ne tik girdime 
visokiu muziku ir dainų bet ir 
galime matyti visokius atsiti
kimus ir ypatas kurios kalba 
ant szimto myliu nuo mus.

Bandymai su tuom nauju 
iszradimu kuri pavadino tele
vision atsibuvo ana diena dirb
tuvėje General Electric Co., 
Schenectady, kurie buvo pa- 
sekmingiausi. Pakviesti sve- 
cziai ne tik ka girdėjo baisa 
kalbanczio per radio bet ir ma
te ta paezia ypata taip kaip 
zerkole.

Kompanije apreiszke kad da 
reike didesniu pagerinimu ant 
dirbimo tuju aparatu ir kad 
galima butu ji pigiai parduoti 
del žmonių.

Aparatas, su kurio pagelba 
galėsimo matyti visokius atsi
tikimus ir žmones isz dideles 
tolumos yra stebėtinų iszradi
mu, bet ne paskutiniu pageri
nimu radio. Ir tai viską gau
name isz oro, be pagelbos jokiu 
d ratu.

4 i

SIUNTINIS ISZ 
GUATAMALIJOS.

Naujus siuntinis isz Guata- 
ma'lijos kuris ana diena atva
žiavo in Washingtona. Jojo 
pravarde yra Adrian Račiuos.

meto. Verte visokiu produktu 
buvo 8,428,626,000 doleriu. 
Daugiausia pakilo verte bovel- 
nos, kornu ir avižų, o nupuolė 
bulves, obuoliai, szionas, žem
uoges ir kviecziai. Bulviu su
rinkta daugiau kaip 50 milijo
nu ‘buszoliu bet parduota 113 
milijonu doleriu pigiau. Isz- 
dirbtos žemes buvo 355,826,000 
milijonu akerin, arba daugiau 
kaip 160,000 akoriu daugiau 
už praeitus motus.

8,428,626,000

Drėgnuose skiepuose kurio 
randasi po Kremlinu, Moskvo- 
je, guli daug caru ir ženklyvu 
ypatų Rusiszkos cerkves. So
viatine valdžia vra tosios nuo- 
mones, kad tuose slaptuose 
skiepuose yra paslėpta dideli 
skarbai 'buvusiu caru, kas gal 
būti ir teisybe. Lyg sziam lai
kui niekas neturėjo drąsos apie 
tai isztvrinet.
paskutiniam szimtmetyje tik 
vienas Napoleonas 1812 mete 
dryso ineiti in požeminius skie
pus Kremline. Kada ant. jojo 
paliepimo likos nuimta
vcfžas kokio tai mirusio zoko- 
ninko, pakilo isz grabo kaulai, 
kurio ranka grūmojo Napole
onui.

Kalbama, kad

su

Nekurie atvažiavo isz Lietu
vos, nemokėdami lenais gy
vent, in 
negali iszmokti kaip turi gy
venti.

Amerika kur taipgi

Los Angeles, Kalifornijoj at
sitiko juokinga tragiszka išta
ri je. Iri kancelarija iszdavimo 
laisnu
“jauna pora” ponas Conrad 
Fisher su savo mvlema kuri 
buvo pabaigus jau 51 vasarė
lės. Butu viskas gerai, bet ka
da rasztininkas paprasze idant 
mergina išskeltu ranka iii vir- 
szu ir prisiegtn ant teisingu
mo savo meteliu, toji truputi 
susimaisze ir parasze ne 51 bot 
65 metelius. Ponas 
stovėdamas užpakalyje 
mylemos, dirstelėjo per josios 
peti ir net nutirpo, pagriebė už 
skrybėlės, paszauke “good 

ir dūme per duris isz 
“Ir tikėkie vy- 

— sudejavo nelaimin- 
»>

ant apsivedimo, atėjo 
ponas

night” 
kance la rijos.
rams I ’ *
ga “panele.

paszauke

Fisheris 
savo

daigu irnninsi in skolas, tai 
esi panaszus kaip toji muse 
smaloje. Supk u iszsigant — o 
pasilikt labai nemalonu.

Rugepjute paskutiniuose lai
kuose buvo verta 635,145,000 
doleriu daugiau ne ‘kaip 1926

ant-

Nesenti valdžia

I

PAJESZKOJIMAI
Mano kaimynai Jonas ir Do

minika# Kavolei, paeinanti isz 
Gudeliu Kaimo, Jurbarko Vo
lost., 
mano

Kabintis
Szimkaiczin

taipgi Jurgis
pusbrolis

Volost. Meldžiu atsiszaiikt ant 
szio adreso.

Jonas Stankaitis,
60 Summer St.
Bridgeport, Cmui.

$1,000 TIK UŽ 60 0ENTU.
Ka taa tūkstantiu doleriu žmogui 

reiszkia, jeigu jis yra apimtas ko
kios nors ligos bei viduriu sugedi
mo? Toks žmogus yra susiraukęs, ne
linksmas ir invairiu nesmagumu ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sini kaina parodytum, tai jam malo
nesne butu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jautiesi esąs ap
imtu kokiu nors nesmagumu, tai 
greit reikalauk musu vaist-ifcoliu nuo 
bile vienos žemiau pažymėtu ligų ir 
atgauk savo sveikata.

Vaist-žoles yra nuo sekaneziu li
gų: viduriu užkietėjimo, skilvio ne
matinio, nenoro valgyt, strėnų ir pe- 
cziu skaudėjimo, patrūkimo, dusulio

VYRAI, SZIOZIA JUSU 
LAIME.

PARSIDUODA GERA FARM.A UŽ 
PUSE KAINOS .105 akrai žemes, 70 
akru dirbamos, 35 akrai ganyklos, 
žeme labai gera, viskas puikiai auga. 
Pycziu sodns 5 nkeriai, taipgi yra ir 
kitokiu vaisiniu medžiu. Budinkui 
geri, barne su skiepu, 7 kambariu 
stubn, 
poreziu ir palei barne. Farma randa
si tik 1 mailo nuo miestelio, arti mo
kyklos, žemesnes ir auksztesncs, baž- 
nyczios, goležkelio stotis, pasztas, 
vieszkelis, pirmos klcsos marketai — 
viskas arti prie farmos, tik viena 
maile. Ant farmos yra 2 arkliai, 15 
galviju, 150 visztu ir kitokiu pauksz- 
cziu. Parsiduoda viskas sykiu su ma- j (asthma), perszalimo, skaudėjimo po 
Kzinoniis ir inrankiais. Taipgi sykiu 
parsiduoda ir stubos rakandai. Par
davėjas paliks viską, kas tik ant far- 
inos randasi. Priežastis pardavimo — 
savininkas neturi gyvenimo drauges, 
o vienam ant farmos gyventi labai 
nesmagu. Antra priežastis — norus 
važiuoti in Lietuva. Viskas parsiduo
da už 5,000 dolleriu. Inneszti reikia 
2,500 dol., o likusieji pasiliks bank 
ant 5 procento.

FRANK BARTEICH 
R. F. D. 4 ULSTER, PA.

bnrnc su 
vanduo stuboj, barnej, ant

bet praszau paklausyti, 
manim atsitiko priesz

, kada asz gyvenau 
viename miestelyj.

Prieszais mano szeimininko 
namus, kitoj gatves pusėj, bu
vo naszles Onos kepykla. Apie 
naszle asz jau suskubau isz- 
girsti ta paežiu sanvaite, kada 
atvažiavau in ta maža mieste
li.

Jos vyras buvo mires priesz 
kelis metus. Ji gyveno viena, 
su savo tarnaite, savuose me
diniuose namuose.

Viena ryta asz nuėjau in ke
pykla ir pirma karta pastebė
jau, kad ji dar neblogai atrodo. 
Pirma karta ji man atsvėrė 
duonos ir isz mano ranku pa
ėmė pinigus.

Gal galima ir szviežiu 
pyragaieziu gauti? — paklau
siau asz.

Praszau, ponas, kiek tik 
norite! — nusiszypsojo naszle, 
ir jos burnoje sužibėjo keli 
auksiniai dantys.

Nuo to ryto asz ja dažnai ma
tydavau gatvėje, szvariai apsi
taisiusia ir visad linksma.

Viena ryta ėjau nusimaudęs 
ir sutikau ja už miestelio, 
kasze obuoliu.

Susitikdamas, „„„L.v/,><«*«, 
ar taip sau praeiti, ar pasakyti 
jni ka nors. Bet asz nei nepa
jutau, kai nusiėmiau skrybėlė.

— Laba ryta!...
Labas, •ponaiti! — Ame- 

rikoniszkai nusiszypsojo nasz
le, rodydama auksinius dantis. 
Ir man pasirodė, kad asz esu 
kur tai matos panaszia Ameri
kone.

Ji kaž-kaip, su pagarba, pa
sveikino mane. Asz truputi ap- 

het tuojau mane a])- 
kaž kokia geda. Asz jau 

ryžausi eiti, kai ji atsigryžo ir 
atkiszo kasze.

Paimkite, Tamsta, obuo-
'i’amsta visuomet tai])

si si o ja u 
eme

SU

asz nežinojau

soviatine 
iszsiunte in fenais inžinierius 
ant tolimesnio tyrinėjimo t uju » 

vaisko.slaptybių ir... , pulką
Vos in tuos skiepus nuėjo vais
kus, persiėmė baime ir iszbegi- 
nejo, nes skiepuose mate ko
kius ten slankiojanezius 
szelius mirusiu.

sze-

ežio.

padaryta 
ant bauginimo 
diystu

Kada iszsiunte darbininkus, 
kurie ketino iszimti užbalsa- 
mavotus lavonus isz grabu, isz 
vieno tokio grabo davėsi gir
dėt dejuojantis balsas gulin- 

Lavonai buvo sunkus
kaip szvinas. Keli darbininkai 
pabėgo, apreikszdami, kad už 
jokius pinigus nedirbs tuose 
skiepuose.

Taisės slaptybes vėliau tyri
nėjo specialiszka kainisije, ku
ri peržiurėjo grabus Kremline 
ir isztyrinejo kad sienose buvo 

stebėtini aparatai 
tuja, kurie

dalypstet lavonus, o 
grabai buvo taip intaisyti, kad 
lavonai buvo lenciūgais pri- 
drntinti prie pesliu po galva 
o kada pakeldavo lavonu, pūs
les pradėjo dejuoti.

Peržiūrėdami graibus sura
do daug visokiu brangenybių. 
Gra’be patriarko Nikono sura
do auksine mitra su brangiais 
žemeziugais, kuriu verte ap
svarstė ant dvideszimts mili
jonu rubliu, o vienas žemeziu- 
gas buvo labai didelis ir kita
dos prigulėjo prie Rymiszko 
ciesoriaus.

Mokyti profesoriai
kad po visiszkam peržiūrėji
mui tuju požeminiu skiepu po 
Kremlinu, pasiseks surasti 
brangia biblijoteka (knygyną) 
kuri prigulėjo prie Ivono Bai
siojo, kuri likos iszgelbeta isz 
deganezios Aleksandrines bib
liotekos.

mano,

pasiseks

SKAITYKITE SAULE

nmrczios Je-
vos

nikiene, 
gimus

. I 11

Pajeszkaii savo
Did valiutos su sunum, po 

mirusiam vyrui pavarde Dubi- 
gy veliant i Lietuvoj,

Balsnpiu Kaime, Mari- 
jampoles apielinkeje, gal ir gy
vena kur apie Marijampole. 
Jeigu kas ppie ja žino ar ji gy-

NEREGIO SENATORIAUS 
PRAVADIRIUS.

Tikumas D. Schall, neregįs 
natorins isz Minnesotos, luri už 

#szuni, 
visur vedžioja

pra vadirin palicois'ka 
kuris ji 
žmogus.

szuni
kaip

va ar mirus, lai meldžiu pra- 
noszti už ka busiu dėkinga.

Mrs. Mare Kvasauckione 
1038 E. Pine St., 
Mahanoy (’i t y, Pa.

e

1.11)

c
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toks lygiai, kaip jus... ir asz 
palikau naszle... palikau viena 
naszle, kaip pirsztas.

Pagaliau asz neiszkencziau 
ir pagloscziau jos 
nusviro man 

stengiausi

Ignotas Žilonis isz Rusoniu 
kaimo, sunūs Petro, kuris jau 
gyvena Amerike nuo kokio tai 
laiko. Lai atsiszaukia nes pas ji 
yra svarbus reikalas.

Vaclovas Utaraviczius, 
Knsoniu kaimo,
Alytaus apskriežio

W. TRASKAUSKAS
PIRMUTINIS LIETUVISZKAS 
GRABOR1US MAHANOY CITY

krutinę, reumatizmo, plauku slinki
mo, pleiskanų, szlapinimosi lovoj, ir 
kitu ligų. Atsiunsk 60c. tai gausi 
vaist-žoliu, kurios jums sugražins 
sveikata, panaikins minėtas ligos.

Jeigu kenti nervu suirimą, galvos 
skausmus, užima ausyse, nuomarą, 
szirdies liga, tai atsiunsk 85c. o gau
si musu gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervu Preparatas.” Nervu li
ga yra labai blogas dalykas, bet mu
su Nervu Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramu
ma. Atsiusk 10c. o gausi musu žolių 
ir knygų kataloga. Reikalingi musu 
žolių pardavinėtojai visuose miestuu-

M. ŽUKAITIS,
Gillet Street Spcncerpoint, N. Y.

Nervu Preparatas.

se.
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liu! 'famsta visuomet 
anksti keliatės?

O, dar isz tiesu anksti, 
— atsakinu asz ir paėmiau vie
na obuolį.

Paskui asz jai pasakiau, kad 
man labai patinka jos py ragai- 
ežiai. Ji truputi paraudonavo. 
Asz paėmiau paneszeti jos ka- 
sze, nors ji nenorėjo duoti, aisz- 
kindamos, kad asz pavargsias, 
kad asz nepratęs prie daVbo ir 
kad mano rankos poniszkos.

Ji ėjo pirma manos, augsztai 
pakėlusi sijoną nuo piovu ra

jos kojos buvo raudonos ir 
stengiausi užeiti

pasi pa žinome.

sos.
gražios. Asz
prieszakin.'

Asz vėl jai kaž ka sakiau. Ji 
vėl nusijuokė.

Ir taip mes
Kiekviena ryta asz eidavau kė
py klon, o kiekviena vakara 
pareidamas isz darbo užsukda
vau ten ir ilgai kalbedavausi 
su naszle.

Mes kalbėdavome visuomet 
ir visuomet apie politika. Tie
sa, Ona labai daug kal'bedavo 
apie viską, bet asz visuomet 
girdavau tik jos pyragaiezius...

Tik viena karta asz jos pa
klausiau, ar ji visai bevaike, o 
ji man paraudonavusi atsake, 
kad ji su vyru vos metus tegy
venusi.

Bet kai mes pradėjom kal
bėti apie jos vyra, — ji mane 
nusivedė in savo kambarį ir 
parodo savo vyro fotografija.

— Gdila, gaila
jau asz apie kaž ka manstyda
mas, bet Onos akyse pamaeziau 
aszaras..

— Matyt, velionis tamsta 
mylėjo? — paklausiau asz. 
Tais mano žodžiais ji visai su
sigraudino ir-pradėjo garsiai 
raudoti.

— Jis toks .buvo jaunas,

• kalbc-

galva, kuri 
ant krutinės.

pakelt i, 
bet ji buvo sunki. Pagaliau nu
sibodus verkti, vargsze Ona 
pradėjo szypsotis.

— Nepyk, tamsta 
tai]) užėjo, 
kad asz vienu viena 
sunku ant szirdies pasidaro.

Tacziaii po verkimo, kaip 
žeme po lietaus, ta moteris pa
sidarė daug gražesne. Mes sė
dėjome ant lovos kraszto, vie
nas szale kito. Kambarys buvo 
apytamsis. Mes dar 
prisislinkonie vi<‘uas |

Tai tamsta sakai, 
vienai liūdna ir nuobodu 
vent i!

— Nuobodu, 
bodu... Asz dažnai pamausimi, 
kad jus 
gražus...
kaip du

If..

Seiriju vals.
y

y

Lithuania.
Pasamdo

Asz ja

vargsze

, kad man 
bet kai pamairstau, 

, tai tai])

Laidoja kunus numirėliu, 
automobilius del laidotuvių, kriksx- 
tiniu, veseliju, pasivažinėjimo ir t. t. 
520 W. Centre St.. Mabenoy City, Pa.

Dr. T. J. Tacielauskas
Pirmutinis Lietuviszkas
Dentistas Mahanojuje.

Ant antro floro Kline Sztoro.
19 W. Center St. Mahanoy CitvSENATVE LAIMI

Valseziaus ir

Mes ' a rėžiau
prie kito, 

kad 
gy-

begalo min

toks jaunas ir toks 
— ir ežia jos krūtys, 
kvėpinusios duonos 

iii manokepalėliai insireme
paszone.

Mane paome didele drąsą.
Vikriai asz sugridbi.au abi jos

Naszle 
szino, til< 
szusi pasakojo, kad nuo mirii-

rankas. ( Ina
szy psojosi

nesiprie- 
snmi-ir

vieno vaikosiojo vyro ,p nei 
neturėjusi.

Lyg tyczioms paniacziau ant 
spuogeli, 

spuogeli.
nedideli

ir 
cziau

Ma

palie- 
. Bot

jos kaklo 
rausva, tamsu 
niau, kad tai apgamas-.

Ir užsidegiau pabueziuoti.— 
Duok kaklai —■ suszukau asz 

stipriai pri-spaudes 
spuogeli lupomis

puogelis tuojau pradėjo kru
tėti ir bėgti per Onos kaklu. Ir 
tada asz aiszkiai paniacziau di
dele, ruda blake.

Asz atsistojau ir net žodžio 
neprataręs iszejau.

Nuo to laiko asz daugiau 
niekad nejau kepyklom

KREIPKITES PAS DR. HODGENS 
Philadelphia Specialiste 
Vitos Kroniszkos Ligos.

Silpni, Serganti Vyrai’, ir Motera. 
Ne Serganti bet visgi ka tik pajiege 

dirbti. Apsisaugokite pavojaus.

Gydau pasekmingai katafa, užkimime 
dusuli, galvos užima, pilvo, kepenų, 
inkstu, pūsles liga, rumatizma lum
bago ar neuritis ligas.

Kraujo ir Odos Ligas visuose pa* 
dėjimuose. Litiszkas vyru ligas.

Be operacijos ir patrtinima laiko. 
Rodą ir patarimas dykan.

Tik kožna Utarninka, Sereda, 
Ketverga ir Petnyczia.

Ofisos valandos 9 ryte iki 8 vakare 
BAUSUM NAME.

Antras Florae,
POTTSVILLE, PA.

4 S. CENTRE ST<

Dovanu $10 tam kuris pir
mas pranesz apie Antana Ja
kuli, ar gyvas kur ar miręs, pa
eina isz Lietuvos Radzunu Kai
melio, Alytaus
Apskriczio. Pribuvo in Ameri
ka 1893 met gyveno Connecti
cut State 1901, paskiaus girdė
jau gyveno Brockton, Mass. 18 
metu kai]> negirdėjau apie ji. 
Turiu didžiai svarbu reikalą 
apie ji žinot, jo giminaitis Jur
gis Adomaviczia. Sztai ądre-

J urgis Adomaviczius, 
75 Lee Park Ave.

J. 23 Wilkes-Barre, Pa.
Nosinis Kataras ir Asthma 

arba Dusulis.

sas:

Mainloriu nsthma, Gerkline asthma, 
Bronkites, Gerklinis kosulis, Plautis, 
Sunkus atgavimas kvepo, Katariszkas 
kurtumas ausyse, Užymas galvoje, 
Galvos perszalimas, Užkimimas gal
vos, Isz priszakio galvos skausmas 
Neapmokama gyduole naudojama su 
stebėtina pasekme per 30 metu. 
PREKE 25c. (užmokesti prisiuskite 
pinigais ne stempomis). Iszrasta ir 
parduodame vien tik per

THE HAMPTON LABORATORY 
724 MULBERRY ST. READING, PA. 
Pasinaudokite isz tos stebėtinos gy
duoles už tokia pigia preke.

žmogus 
“eina

Gaila, kad žmogus “silp
nėja” kada “eina senyn”. 
r/--------------- gajį ])U|Į Vj]{rus jr
sveikas 70 metu, jei viduriai

fcOWMKU,.
HAARLEM OIL

kada 
'nuogus

ir inkstai tvar
koje. Kada ko
jos silpsta, 
nariai gelia 
gara 
gerkite

sa-
, nu- 

dieglia,
daug

4 . ir bandvkite Gold*vandens
Medai haarlem oil capsules 
(vienut i iriai, 
v i rsz 200

Jeszkokite vardo GOLD 
MEDAL ant dėžutės ir 
neimkite kitokiu. Visuose 
aptiekose. 35, 75. $1.50.

Pertikrieji).
motu tai garsus 
diuretiszkas ak- 
slintojas. Dėžu
tės pa antspau- 

gvarantuo- 
jamos kaip gar
sinamos.

da,

MERCHANTS BANKING TRUST CO.
MAHANOY CITY, PA. 

--$--------
3-czią Procentas už jusu pinigus ir saugumas del jusu
pinigus yra geriau# negu 10-tas Procen^ts^ be. jokio 
saugumo.

MERCHANTS BANKING TRUST CO., 
moka 3-czia Procentą už jusu sutaupytus pinigus ir ta 
suma kas-kart augau didyn. Yra tai saugiau ir geriau 
del žmogaus kuris dirba ir ezedina. 
pinigus in szita Banka o persitikrinsite ir matysite 
kaip tai pinigas auga su padauginimu Procento.

Dėkite savo

I

BAL Bok

atrodo.

Žiūrėk del raudonos bolės.

Padaryti Angliakasiams

BAND

Muhawaka, Ind.

Prailgintas padas ant “Ball-Band” (rau
donos bolės) angliakasių kurpių yra gera 
apsauga nuo aštrų akmenų ir anglies.
Paprašyk kad tau parodytų “Ball-Band
gumines kurpes, kurios čionais pažymėtos 
—Lopac ir Himiner.

Pažiūrėk kaip jos yra padarytos.

lt

“Ball-Band” guminės kurpės yra padary
tos del ilgo nešiojimo.

Užsidėk porą. Pažiūrėk kaip jos ant kojų 
Yra smagiausios kurpės kurias 

bile kada nešiojai.

Gali gauti “Ball-Band” debatus, Lopacs ir 
Himiners, balta, raudona ir juoda 
spalva.

Visi krautuvninkai juos parduoda.

Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co.
460 Water Street
“Kamas Kuris Išmoka Milijonus Del RuHet”

sugridbi.au
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'SAULE' ’

Ka ralienes 
Šunenas

vendinius viename dvare.
“Mano UYoliai,” 

susirinkusius P. Kabralis,

I

i i

Sulietuvino A. BLAŽYS 
Del Darbininko.

VIII.
Kunigaiksztis Sabastijonas.
Kai Steponas, po žiauraus 

snmuszimo truputi atsigavo, 
pasijuto gulis tamsiame kalėji
mo ant kieto sziaudu guolio. 
Už valandėlės ir jo mintys at
sitaiso. Aplinkui buvo tamsu; 
apgraibomis jis 
sziaudus ir plikas sienas, 
kuomet jis 
smagiai sudrožė galva in lubas; 
mat kalėjimas buvo labai ža»- 
mutis. Jam skaudėjo visi sąna
riai; bet už vis labiau kankino 
troszkulys. Dabar jis lyg per 
durnus prisiminė vakarykszcze 
diena, karalienes insakylna, 
savo pasiprieszinima jos pykti 
ir žanru budeliu muszima. Jis 
abejojo ar tik nepasmerkė jo 
Jaseimonas mirtimi, bet aisz- 
kiai nieko neprisiminė. Nežiū
rint visu skausmu szirdyje jis 
jaute saldžia ramybe. Dekavo- 
jo Dievui, kad jo vardo dolel 
buvo vertas nukentėti ir melde 
dar daugiau jogu 
kovai.

Pagaliau privertė ji troszku
lys pasijeszkoti, ar nėra 'kame 
nors pastatyto indo su vande
niu, ka ir rado. Jau buvo be
pridedąs ąsoti prie iszilžiuvu- 
siu lupu, kaip atėjo jam in gal
va mintis, ar negalėtu priesz 
mirti jam misionieriai suteikti 
szventosios komunijos 
pastate ąsoti ant 
girdės ori* 
klausėsi. Neužilgo kažin koks 
senis pravėrė kalėjimo duris, rn

NEURALGIJOS
KENTĖTOJAI

SKAITYKIT SZITA

vienam pasmerktųjų einaneziu 
prie kryžiaus, tokios linksmos,

Krikszczioniszka pažu kryžiuo
sime ? Einam drauge. Asz pasa
kysiu, Ratikui, kad jis daugiau 
nieko nelauktu, nes pngryž(»s 
tėvas gali suardyti visa musu 
juoką.”

“Jascimonai asz atėjau ta
vos papraszyt, kad tu palauk
tume! sugryžtant tėvo, nes jei 
vienas pats invykinsi m i įlies 
nusprendimą, gali tau prastai 
iszi'iti.”

‘ “Kaip! tu m^ne
Broleli tu ir gi esi musu dievu 
isZdavikas! Saugo/kis, kad ir 
tavo galvos neparoi kalant u In- 
arijus ar koks nors kitas die
vas. Prisiekiu dieviszkam Dzin 
mui, kad asz ji sziandien nu
kryžiuosiu ir tau leisiu nusiimt 
nuo kryžiaus.”

“Taip blogu asz taVes dar ne 
laikau. Leisk asz noriu su mo
tina pasikalbėti”.

< c

minios jie nebuvo mate. Žiūrė
tojų tarpę buvo ir Krikszczio
niu, kurie skverbusi artyn 
atsisveikindami prasze Stepo
no būti ju užtarytoju prie 
Vieszpaties sosto. Kai kuriems, 
žiūrint in ta regini, nenoromis 
riedėjo aszaros per skruostus. 
Kas kart labiau ir labiau už- 
vieszpatavo tyla. Veltui daliai 
stengėsi žyniai, kad žmones ko- 
liotn pasmerkta ji ir nerado pri
tarimo patys nustojo szauke. 
Tiktai girtuoklis .Jaseimonas 
darydamas visuose liūdna in- 
spudi, neperstojo pažos kolio- 
jes ir Kristaus yzmeižes.

i l

i.rsenis pakrutino žila galva ir ne 
ne norėjo. Ne 

taip

pas save, pataisytu jam mink- 
prabilo in sztesni guoli ir kad Įniks nuo 

asz laiko pavadinėtu gydytoja, ku- 
nemanau, kad karalius Sivanas ris rūpintųsi jo žaizdomis. Bet 
sulaužytu duota Szv. R ran ei.sz-
kui Ksaveriecziui žodi ir kad žinoti apie tai 
leistu invykinti szi mirties nu-1 girdėta,'kad Japonijoje

1 ir laikytu pasmerktuosius, inane 
sau senis, ir ka jam padės gy- 

niszkas pyktis priesz Kriksz- dytojaus mokslas, jei Batikas 
czionija, gali tai padaryti. Jei • jau kryžių pastate, 
bent tik kunigaikszeziui Snbas-
t i jonui juos sulaikyti pasisek- ma, kad jis už viską priesz. Jau
tu, kolei isz medžiokles pa- cimona atsakys Chuzas sutiko

sprendiniu. Bet Jaseimonas 
jo motina, kuriuose dega vdl-

Pagalian 
už aukso gabu Iii ir pasižadeji-

grasini ?
medžiokles

Igrysz karalius. Rytoj asz pats pampinti vaikui szvaresni k-a-
I ' A * 1 1 * 1 __ 1 * _ • * 1 * t • 1 j • • l '

užeziuope 
bet 

norėjo atsistoti

tolimesniai

i r vėl 
grindų. Isz- 

bildesi domingai

Nėr Reikalo Ilgiaus Kentet 
Sziuos Baisius 

Skausmus.

nueisiu patikti karaliaus ir jam Įėjima, minksztesni guoli ir ge- 
K- a - J- ' I • 1 . 1 • ' 1 4

Vienas ! sztis Hope Chnzo 
greitųjų pasiuntiniu, kurie ste- szaukti Ratika ’ 
betinu greitumu tais laikais at-‘atėjo, 
likdavo savo pareigas, perdavė 
Sabastijonui laiszka. Sekanczla 
diena, apie pietus pats ant gn- 
ruojanezio

priminsiu duota jo žodi. 
Taip jis kalbėjo.

resni valgi. Paskiau 'kunigą i k-

Del greieziaubios, pastoviausios pa
galbos dvi neuralgijos skausmu, var
tok Johnson’s Red Cross Plasteri. Jis 
pusznlina sziu agonizuojaneziu prie
puoliu skausmus tarsi magiszkai. Per
40 metu szi gelbstanti,. niekuomet ne-1IIVVU gviuniuiiii), jiivhuuiHGL jjų- 

(apgaunanti gyduole, yra komfortas 
kentėtojams del Reumatizmo ir Po
dagros, suirusiu nervu, uždegimu etc. 
savo umiu ir tikru veikimu.

Czia apie ji norą jokios paslapties 
— gyduole paszalina skausmus. Ir 
kiekvienas Red Cross Kidney Plaster 
turi pilha gydymo joga iki plustcris 
atlieka savo pilna darba pnszalirn- 
mui skausmo. Taigi buk tikras, kad 
vartojamus plasteris butu Johnson’ 
Parduodamas visose vaistinėse.

0

Badai Binghamptone bolszevi
kas ko'liot gavo, 

Kad savo snukio neuždaro, 
Mat gaspadorius ipatukos 

neduoda, 
už plovonia p(»r toriu duoda. 
Karta bolszevikas in viena 

vieta nuėjo,
Ir kaip kiaule pasigėrės namo 

parėjo,
Ir kuknioje užsidarė, 
Na ir bjauriai padare.

Kaip gaspadorius anksti ateje 
f j* ta. viską paregėjo, 
Szoko ant bolszeviko,

Kam in kukliu pr...
Alsa'kyli negalėjo, 

Samia gamta iszneszti turėjo 
Bolszevikas net svaiguli gavo 

Neszdamas net dejavo. 
Juoku buvo invales, 

O bolszevikas to užinirszt 
negales,

Kitas bolszevikas sena 
Amerikoną prigavo, 

Kaiip tas papasakojo apie
y

• seneliui pa
kutis neužilgoy

Jo • rust us veidas tuoj 
1 '1~— ..... --1 "s nei ma
žiausio Sabastijono praszymo 
nepriims.

lydimas insako Jaseimonas vaika ežia 
dvieju tarnu pribuvo prie mi- atvesti, patvirtino, ir piktai ta- 

Uuo Įiat laiku

arklio,

sionieriu namo.

i

'davė suprasti, kad ji:

(Užklaustas ar jam

sziandien
juokėsi jisCha, cha, cha” juokėsi jis, 

geras Dievas, kuris pats save
I

O

Kalbėk savi su motina kiek 
tiktai nori. Asz gi eisiu pajesz- 
koti Ratiko ir pažas bus ten, 
supranti ten, ten!”

IX.
Pasmerkimas.

Nemaloniai

•tau ir kryžius stovi. Kai'Uuo pat laiku re: “ 
isz karaliaus pilies atvyko ka- tik pasieks saule Azojamos kak 
lojimo užvaizdos senelis su 
Stepono laiszku; kuriame pra
sze ji atlankyti su szvenezian- 
siu sakramentu.
jau davė insakyma
kryžių ant juru 'kranto. Szian
diena jis yra daug iszgeres zo- 
ko (rišu vyno) ir labai piktas” 
rasze vaikas.

“Tamsta labai laiku
tarė kunigaikszcziui P. 

Labai bus malonu, 
tarpininkaujant.

re:
tu

i i Jascimonas 
i pastatyt:

i * rp 
kai,” 
Kabralis. 
kad tamstai 
mes Aors prie kalinio galėsime 
prieiti; ko vakar ir sziandiena 

veltui asz juo.- 
gal

Ji

atvv-

i (

anksti rvta veltui asz 
meldžiau. K u n i ga i kszcz i ui 
dar ir nuo mirties pavyks 
apsaugoti. Asz drauge pasiim
siu Szv. Sakramentu”.

Greitai nuėjės in koplyczia 
po tnimpu maldų atidaro ciin- 
borija ir iszemes Szv. Sakra
mentu viena ostija insidejo in 
paauksuota pikse, kuria po sa
vo rubais paslėpė. Tada drau-rr

Kai buvo kalėjimo užvaizdu, f-T„su kn^gnikszcz.iu žygovo in
senis Churas. Pusiau pravėrus 
duris, tiek insi.'Jkverbę szviesos 
kad vargiai buvo matvti kali
nys. “O-o-o” suszuko 

jau vėl su

Ties pirmaisiais vartais 
misionieriaus

sems, 
spar-

( >-0-0
“ Pau kszt is
na is,* Taip, taip jeįkia tiems 
žalia-snapiams, jei jie tokie he

ir kam tu su pykdei 
J ase i mouu ! Bet

godžiai!
karaliene
asz tave noriu iszgelbeti; kaip 
ateis kunigaiksztis gražiai pa

nt leispra szyk 
bausme.

su

gal jis ir

pili.
sargyba norėjo
sulai'kyti, nes esą griežtai Jas
cimono uždrausta inleisti 
Krikszczioniu kunigus, bet pri
siėmus kunigaikszcziui ant sa
ves atsakomybe, pbakudo. Da- 

; bar abu kopė placziais laiptais 
auksztvn ir nieko nelaukdami 
stovyklos priekiemyje.
kalavus kunigaikszcziui atida
ryti kalėjimą senis Churns ne 
žodžio neprataręs iszpikle jo 
reikalavima.

Ineje in kalėjimą Steponą ra-

Purei-

kad tik su
lauktu kunigą ateinant. Pama
tęs i neinant i P. 
baneziu balsu prabilo:
ar atneszei man dangiszkos 
duonos.'

na neklaužada mirs! 
“Ne, jis nemirs, , 

žes mano levas

y y

kolei sugry- 
nepatvirtins 

mirties nysprendimo.’’
Batikas nekantriai patraukęs 

peczius atsiliepe:
man davė tamstos vyresnysis 
brolis. ’ ’

Bet jo insakynias neteisin
tai padare girtas

C l

(f Insakvins

! Y

pasmerkimu. Vardan tel- 
kad jis

gas, nes jis 
būdamas. ’ ’
“Tai nėra Ratilko prasimany

mas. Asz darau ta, kas man in- 
sakvta. Ar buvo kada nors Ja
ponijoje girdėta, kad tarnas ne 
klausytu savo pono? Be to jis 
yra vertas mirties, nes inžeide 
musu dievus ir karaliene.

“Karaliene?”’ x
“Taip kunigaikszti, ja gra

sino
svbes asz reikalavau, 
mirtų ant krvžiaus.

Kunigaikszt is# 
su tuo žmogų neg 
bet i. .lis 
kad tik kokiu nors bildu pra
ilgintu mirties nusprendimo in- 
vykinima, bot budelis nesutiko, 
nes ir jo paties buvo didele nu 
apykanta ant Krikszczioniu ir 
senai jau buvo ant ju megim 
savo kraugeringa darba.

4 i
y

pamate, kad 
'ales susikal- 

jain siūle daug pinigu

buvo

kad buvo

sut iktas 
motinos Sabastijonas. Ji szito 
sūnaus neapkentė,
paniekino Japonu dievus ir
priemos Krikszczioniu tikėji
mą. Tiek
kiek pirmiau vilesi atsiekti per 
ji savo visus troszkinms;
bar tas uždavinys, fkaip 
matome, 
torui. Už
pirszto nenorėjo pajudinti, ta: 
esąs Jascimono dalykas, nes ne ■K
šaut namie karaliaus Japonu 
teise ir paproeziu galis ji pava
duot i vyresnysis sūnūs. Ar bu- 
ve kada, nors panaszaus Japo
nijoj girdėta, kad del kokio tai 
pažo gyvasties pakiltu toks su

jos tėvo rūmuose

ji dabar neapkentė,

ti a- 
jaukai] 

buvo pavestas Sika- 
pažo gyvastį ji ne

tarė jis
“Krv- 
J i (‘t isžius stovi,”

kuri perskros jo'krutinę yra 
rel- 

Kalbek su Jaseimonu. jei 
tik jis neatmainys savo insa-
kymo, vaikas mirs su paskuti
niais saules spinduliais!”
Sabastijonas nutarė aplanky-

asztri ir ko dar daugiau 
kia ?

savo ) Suspaustas 
Mirtin

Kada kūnas lieka nepaduok m

Ii!

Bolszevikas net svaiguli y
jndčsis 

pa j irusiai ta
o

tau 
Arba jei nori asz at- 

nesziu asztru kalaviju, ant ku
rio persiskrosi sau krutinę ir 
pasidarysi hara-ki ? Juk tu esi do labai suvargusi. Jis, pusiau
kilnaus bajoro suims ir labiau apalpęs meldėsi, 
tau tiktu paežiam nusižudyti, 
negu ant kryžiaus mirti vergo 
mirtimi.”

“Gerasai Chuza tu nežinai, 
ka kalbi. Savvžudybe vra žmo
gaus pražūtis, 'kai Krikszczio- 
niui mirti ant kryžiaus už Kris
tų — didžiausi garbe. Tacziau 
asz vistiek turėsiu mirti ir tu 
nepriminei man paskutinio 
praszymo. Nusiųsk savo seneli 
pas svtdimtauczins mokytojus 
ir tepapraszo viena ju pas ma
nu ateiti, nes jis atnesz man gy
venimo duonos.

Po ilgu jtraszymu vist i k su
tiko senis Chuzas nusiusti pa
siimt ini pas misionierius; nors 

juos

Y ė

Kabrali dre-
‘ ‘ Teve

man
Peigamai atsakius 

nuo sziau-
) y y rp

kunigui jis atplesze
du pridžiūvusias žaizdas, par

keliupuolė ant 
Szvonczi a ilsiojo 
“Asz dar visai 
ture Steponas.

pagarbinti 
Sa’k ramento, 

esu blaivus”, 
Ir vandens la-f c

szelio neiszgeriau, kad (ik ga- 
savo Vieszpa- 

mir-

tai
vra ženklas ink
. Laikykite juo> 

vau

skaudini ligas,

tu netvarko.*.
‘ — gerkite <laug 

dens ir band vokite

HAARLEM OIL

1tvarkoji

I i

duodasi kryžiuoti! Mes gi ir jo 
tarnus kryžiuosime. Visi bus 
ežia! J u musu valstybėje yra 
apie pora tilkstaneziu ir kai tik 
mano tėvas numirs visi jie pa
matys ta kaina! Batikai,
gauk koki szimta pagelbininku 
ir gerai juos iszmokink 
amato. Nuo ežia iki Eunajos 
viens prie kito stovės'kryžiai ir 
nepaliausime ju kryžiavę, lupę 
bei kepc, kolei ne vieno neliks 
musu szalyje. Na, tada tai bus 
juoko! Czia pateks ir mano 
brolis, kuri maeziau isz užpa
kalio sekant. Eiksz ežia brole-

Tu greitai savo akimis pa-
matysi tai,kas ir tau karta bus 
daroma. Tiktai tavo, kaipo 
Bungo kunigaikszczio, kryžius 
turės būti bent pora metru auk- 
sztesnis.

Dabai' ji \’edo budeliai pla- 
eziais laiptais žemyn. Steponas 
gi vargiai galėdamas pavilkti 
savo sumuszta. kuna ėjo atsirė
męs Bali ko peties 
kuri lydėjo szarvuotos kariuo
menes biii'vs 
pasziepti pats 
turėjo isz užpakalio pasirėmęs 
eiti paskui vaika; zakas jam 
ie tik protą sumaisze, bet ii'jė

gas atėmė.
Kunigaikszt is 

apleiiles karalienes 
kanu* veltui jis bandė iszgelbe
ti pažo gyvybe, skubinos eiti in 
pajūri ir staiga pamate didele 
žmonių vilkstine bekopanezia 
ant kalno, kur buvo kryžius. 
Jis ja sukę isz paskos. Neužilgo 
abu broliai kunigaikszcziai, 
viens nuo kito labai skirtingi 
ir kariuomenes būrys su

žmonių

Piktai

Jaseimonas

lįga savo
N’a ir deszimls doleriu 

užmokėjo,
(I vduoliu badai už 2 dol. 

apturėjo, 
Badai nuo plauku augimo, 
t) ne nuo viduriu gėlimo.

Ir taip lengvai žmogų prigavo 
Deszimls doleriu kaip už 

dyka gavo.
Tieji bolszevikai daug 

klastų daro

Pasaulinis diuretiszkas akstintuja-, 
garsus nuo 169G. 
Visuose aptiekosv
Jeszkokitc vardo GOLD MEDAL an*
kožnos dėžutės ir neimkite kitokie.

Trejopo didumo.
Gvarantuojamas.

norėdamas labiau 
griuvinėdamas ' PAVOJUS!

C/ Pasirodžius pirmiems y/K*

vi1
H
I

mJa "i

miszimas ?
beveik kas savaite pasmerkda
vę po viena tarna arba paža, o 
juo labiau už didesnius prasi
kaltimus, kai tas neklaužada, 
kuris užrustines Japonu dievus 
ir net ja paezia grasinės pa
šerk imu. Teisingai pareikalavę 
žyniai Jnarijaus vardu jo mir
ties, bet ir visi esą to verti 
kurie apleido Japonijos dievus.
Isztarus tuos paskutiniuosius 

žodžius, atsistojo ir piktai pa
žvelgus iii savo sunu apleido 
kambari. Kunigaiksztis dar il
gai girdėjo jos szilkiniu rubli 
cziužesi ir dvejojo ar pasivijus 
nepulti po kojų, 
meile, kuria ankseziau

is, paskatintu ne 
prie to k rauge ringo 

U(‘s sielos iszganyma ji 
senai buvo praradusi ko-

bet ir visi

y ■EK PAVOJUS!
jrdbiruuua pu miviiio 

r. ženklams persišaldymo 
7/ krutinėję, patrinkite vikriai 
d su

i • t

ti savo broli ir motina, nors ne buvo užsipelnt
turėjo vilties ir su jais susikal
bėti. Batikas, pilkiai perleido 
akimis nuo galvos iki kojų isz- 

“Saugo- 
tare pasznibždomi

Sabastijonas
kambarį,

pa-
kad toji jo 

pas ja

>
Norints juos isz visur varo; 

Ba visados kvailius suranda 
Buda ant prigavimo atranda.

Bet jaigu tai visi bolszevikai
»

y

y

DR. RICHTERIO
Inkaro Rūšies

kl PAIN-EXPELLERIU k
k Vaisbalenkli* regwruotas r“ - “ k •

Persitikrinkite,
aro

' 1 butų ant pakelio.
11 zw vaisiiuvsv, .11 i>«

’ rašykite tiesiai i labui atorijį.

if I n k»

S. V. Pat. Biure.
kad 

vai.->bažcnklis

35c ir 70c vaistinėse, arba

r -YJi

F. AD. RICHTER A co..
Berry & So. 5th St»..

j* Brooklyn, N. Y. 4.
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butu
Tai del'bile bolszeviko 

prisigaut neduotu.
♦ ♦ *

Amerike turime Lietuviszku 
indinu

Tikru balvonu,
O badai buvo tai sporteliai 
Arba geriau pasakius 

gyvulėliai.
Su peiliais susibadė, 

Kaip beproeziai, o dagi: 
Pasidavė in prova, 

Už ta puikia zobova.
Visi keturi bausme užmokėjo 

Po dvideszimtine padėjo, 
Ne reikė jeszkoti kvailesniu, 
'Kaip Roezesterio sporteliu.

smerktuoju stovėjo 
pricszaikyje. Visur užvieszpa- 
tavo tyla; žmones atydžiai žiu
rėjo in buri stovėjusi prie kry
žiaus, norėdami pamatyti kas 
dėsis toliau. Kunigaiksztis Sa
bastijonas, nepaisydamas bro
lio szmeižt u priėjo prie pažo ir 
visu žmonių akyse apkabinęs ji

“Nelaimingasis brolau, ir
asz mirsiu su sziuo garbingu 
pažu. Ko laukiate? Eikite ežia, 
suriszkite mano ir kryžiuokite 
drauge su tuo vaiku! Žyniai, 
vasalai, karisakiai ir visa ma
no tėvo tauta asz vieszai ir 
liuosai prisipažystu esąs lygus 
tikėjimu szitam vaikui. Kaip 

garbinu Krisiu,
pasaulio iszvadavimui 

numirė ant kryžiaus. Ir asz esu
o? 
jis

y

A. RAMANAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

MILL & PATTERSON STS., 
ST. CLAIR, PA.

einanti kunigaikszti. 
kis ir tu,” tarė paszmbzdomis.

Kai tik paveldės Jaseimonas 
tėvo palikimą ir tavo galva ne- 
tvirėžiau stovės už tavo kriksz- 
czionies. 
darbo!”

Nulindęs kopė laiptais auk- 
sztyn Sabastijonas ir priėjo pa
galiau prie tikrojo paĮociaus. 
Vienas sargybos oficieriu isz- 
beges pasitiko ji ir tarė: 
nigaikszti asz patareziau 
leisti pili! Nes jusu brolis yra 
tokiame stovyje, kuriame gali 
būti pavojus jusu gyvybei”.

“Kad asz turiu atlikti labai 
svarbu dal/ka. Ar g. L.. 
da nors Bungo karaliaus 
urnose vieta tokiai kraugerin- 
gai sauvalei,'kad net tu paežiu 
namu vaikai viens nuo kito beg 
ti turėtu? Jums nėra pareigos 
vykinti jėga jo žiaurius nutari
mus. Atsakymu asz ant saves 
prisiimu, ar praleisite?”

Oficierius pakrutinės galva 
“Asz bijau, ne. Ka tik 

dabar buvo ateje žyniai ir Ina- 
rijaus vardu reikalavo pažo 
mirties. ”

Tai asz eisiu pas motina

C <

tarė:

O tada tai bus man ( 4

pasmerkta, bet 
ponas, 
apturės.

mr u esi

j lazbalsamnoja Ir laidoja miraaiul 
ant visokia kapinio. Pagrabus paruo 
tzia nuo papraseziausiu iki prakil
niausiu. Paraamdo automobiliui da) 
laidotuvių, ve seilių krikaztynia ig 
citiemi pusi važinė j imama.

Rali T.lofonn II7S>M

Nekurtose apygardose 
Indijanoje, 

Girtuokliai labai vaitojo, * 
Ypatingai Nedėlios diena, 

Troszkina ne viena.
Ir kas tai per priežastis yra, 
Ba neturi guzutes ir byra, 

Tai girtuo'kliai dabar vaitoja, 
Aplink karezemas vaiksz- 

czioja, 
įurguliuoja

prisidėt i 
darbo, 
jau 
voje priesz Krislu. Bet jis nu
jautė, kad ir tai dalyti butu 
veltui ir dar labiau ju supyk- 
des papultu in didesne nelaime. 
Apleisdamas kambari jis tarė: 

Nelaimingoji motina!
negerasis Ste- 

kuris kankino vainiku 
> y

Pražuvo iszgelbejimo viltis. 
Saule jau sieke Azojamos kal
nus. Dideles minios isz’troszku- 
sios pamatyti žiauraus reginio, 
apie kuri greitai pasklydo žinlu 
s»kverbesi pajūriu. Netoli tos 
vietos, kame pradžioje minėjo
me sėdėjo aklas Tobijus, stovė
jo isz sziurkszcziu medžiu pa
darytas kryžius. Budeliui ir 
aukai ant jo užlipi stovėjo sza
lia kopeczios; mat Japonu pa- 
proeziu pasmerktasis pats tu
rėdavo užkopti ant kryžiaus ir 
atsistoti ant kalades prikaltos 
prie iszilginio rasto; rankas ir 
kojas pririszdavo virvėmis. rTo- 
kiame stovyje auka pasilikda
vo žiūrėtojų akyse, kolei nepa
duodavo ženklo karalius; tada 
prilipdavo du budeliai ir per
skrosdavo asztriomis iecziu ge
ležimis nuo virszaus iki a pa
ežiai pasmerktojo krutinę. Pa- 
nasziai mirė 26 Nagazakos kan
kiniai, kitriu garbei bažnyczia 
apvaiksztinejn penkta Vasario 
diena; po ju du vaikai; taip tu- 
yejo mirti ir musu 
Ten stovinti akli
paleido daugybe ant vaiko 
szmoižtu, 
jiems nopritare.
žmonėms iszbalusi, bot links
ma vaiko veidą, kilo juose rm- 

pamatyti kaip mes sistebojimas ir užuojauta.

K >•

S 
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CAPITAL STOCK $125,000.00 
SURPLUS IR UNDIVIDED 

PROFITS $623,358.62

Iccziaii priimti 
ties kuna. Dabar galėsiu 
ti.”

Pamojus kunigui Sabastijo
nas greitai paszoko atgal; Ste
ponas gi atliko iszpažinti. Pas
kiau suteikė jam Kristaus ku
rni; kunigaiksztis susijaudinės 
klūpėjo szalia vaiko guolio ir 
kalbėjo confiteor.... Atlikus 
szventasias apeigas, kuri laika 
juodu dar kalbėjosi su vaiku 
guosdami ji, kuris pilnas dan- 
giszkosios paguodos aukojo sa
vo gyvasti už Kristų. Atsisvei
kinant prasze jo P. Kabralis 
melstis, kad auka, kuria jis at- 
naszuus tikrai butu Dievo pri
imta. “Asz už visus melšius, 
atsake vaikas.

f 4 Ku
op V •

jis, taip ir asz 
kuris

ir neturėjo vilties, kad 
prileistu Jaseimonas prie kali
nio. Padejes puodą su riša is 
szalia vaiko vėl uždare duris ir 
kalėjime pasidarė tamsu. Ste
ponas k i dk vienui valanda lauke 
ar ji kas nors neaplankys, bet 
veltui joks kunigas nepasirodo 
su jo troksztama gyvenimo 
duona.

Ant rytojaus, kai žinia apie 
ta invyki pasiuke .misionierių 
namus, P. Kabralis tuojau su- 
szuuko visus savo brolius, kad 
pasitarus kas 
praszalinimui to pavojaus. Nes 
tai buvo pirmas vieszas Bango 
karalijoj Krikszczioniu perse
kiojimas; už tai, kad isz mažos 
ikibirksztivs neskiltu 
gaisrus, kuris grasino dar visai 
jaunai Krikszczioniu draugi
jai, griebtas stropaus darbo, jaudinęs P. Kabralis ir abu ap- 
Jie tuojau pasiuntė greitaji pa- leido kalėjimą. Misionierus isz- 
siuntini pas kunigaikszti Ša-,ėjo pasiti’kti gryžtanezio kara- 
bastijona, ‘kuris | 
priėmimo tapo isztremtas isz ma norėjo pasikalbėti ąu seniu tarė: ‘O-o-o, broleli ir tu ežia?

J buvo ka-
rn-

Padejes

troksztama

reikia daryti

didelis

Jie tuojau pasiuntė greitaji pa

karaliaus rnmu

confiteor....

pasiruoszes paaukoti savo 
vasti del jo vardo. Kaip 
taip ir asz neapkeneziu netikru 
dievu, kuriu veidmainingi isz- 
radejai ežia, aplinkui mus sto
vi.”

y

[TOLIAUS BUS]

SEIVERTS PUSMETINIS 
PIGUS PARDAVIMAS.

Asz už visus melsius
“Melsiuos už 

Jascimona, jo motina, kad ir ju 
Vieszpats pasigailėtu.
jus melskitės už mane. Teve 
teik man savo palaiminimu ir 
jei iszliksiu gyvas prisimink 
mano praszyma!”

Asz ir dabar priimu tave in 
” atsake susi-

4 4

Jėzaus draugija,

y y

Bet Ir
su

leido kalėjimu. Misionierus isz-

po Krikszto liaus; kunigaiksztis gi visu pir-

ir tėvo Hpgy-;Chuzu, kad jis priimtu vaika Nori

“Tai asz eisiu pas motina”, 
tarė kunigaiksztis. Taip jiems 
besikalbant nuo karalienes ro
mu atėjo Jaseimonas su kažin 
kokiuo 'girtuokliu. Sabastijo
nas pažvelgęs in 
brolio veidą ir in užtraiszkano- 
jusias akis suprato kad dabai 
su juo kalbėtis butu voltui ir 
nesustojęs norėjo praeiti pro 
szali, bet girtas Jaseimonas su
griebė už peties ir sulaikęs ji

I

Prasideda Panedeli ryta 30 
Sausio ir trauksis per 5 die
nas. Iszpardavimas visokiu žie
miniu daigiu del nesziojimo 
motorams ir mergaitėms.

Seiverts
29 H Centre St., 
Mahanoy City, Pa.t.9)

iszpurtnsi
Steponas, 

ju pasėkėjai

szi sykibet minia szi syki 
Pamaczius

Ne

)

I

a

r ' I
Li«tuv*»sk«* Graborlut

K. RĖKLAITIS 
’ I i J1 r .1 1

Laidoja nnmiralius pa
gal naujausia mada ir

I

’i

moknla. Turin pagalbi- Tį 
ninke moterems. Prie!- || 
narnos prekės. 11

010 W. Nwruea 8l„ II
MAHANOY CITY, FA. || 

)įbi ri |

O seile lyja net g
Del girtuokliu ne kas, 

Didžiausias del ju vargas, 
Tai susitaria keli, 

Per kalnus in kita miestą 
tik vali.

O kvaili avinai, 
Toki tai vyrai,

Kad negali susivaldyt, 
Tai jau nėra ka sakyt. 

* ♦ * ♦
Isz Midvilles radio gavau, 

'Pu oja u s in ten n u pi sz k e jau, 
Moterėlės negyvena' su savo 

vyrais,
Szoka in akis su peiliais. 
O ypatingai tūla grinorka, 
Ka vyrui daugiausia in 

akis szoka.
Kvailiuke gal nežino, 

Kad tuoj sodina in vežimą, 
In kalėjimu cu, 

Ant visu nakčia.

v •

y

KANTICZKOS arba giasmla knyga, 
paprastais kietais apdarais. Preke $1, 

W. D. BOCZKAUSKAS - CO.. 
MAHANOY CITY, PA.

Mokamo 3-cziu procentą ant 
Hudėtu pinigu. Procentą pride- 
dani prie jusli pinigu 1 Sausio ir 
1 Liepos. Mos norim kad ir jus 
turėtumėt reikalu su musu banka 
nepaisant ar mažus ar didelis.

{ G. W. BARLOW, Pres. /
U. FERGUSON, Vice-Pies, ir Kas. J

A. J. SAKALAUSKAS 
LIETUVISZKAS GRABORIUS 

(Boll Phono 872)
331 W. Centre St., Shenandoah, Pa.

Nuliudimo valandoje suteikiam 
goriausi patarnavima. Palaidojlmn 
atliekam rūpestingai ir gražiai. Bu
site pilnai užganėdinti.

Isz Mahanojaus Jeigu kas parei
kalaus mano patarnavima tai mel
džiu man telofonuotl o pribusiu hi 
deszimts minutu. Telefonas 872.
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ŽINIOS VIETINES SHENANDOAH, PA.
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Ana diena garnys pali
ko sveika ir patogu sūneli del 
Juozu Jurganiu isz Shafto.

Viktoras Salvitski, 
likos

25 
metu, likos suimtas Lawlor 
duonkeptaiveje ir uždarytas ka
lėjime. Viktoras yra senas pra
sižengėlis ir jau nekarta gavo
si in rankas policijos, nes api- 
plesze keliolika kronui.

Pas ponstva Grehlikus

Ii pu|ka giminiu dideliam nu
liūdime. Palaidota su bažnyti
nėms apeigoms parapijos ka
pinėse.

— Mirė maža mergaite nuo 
nusiszutinimo su kava; ji stai
ga pro pccziu'bėgdama užkliu
dė kavini katiluka su verda n- 
ežiu vandeniu ir užsivertė ant 
saves, ir taip nusiszutiuo, kad 
gyveno vos keletą valandų. V.

J I K

Sandino Vaiskas Iszmokytas Per Vokiszkus Aficierius
, u,., ,1-      ^, i—

PAVOJAUS ŽENKLAI
r

G ra borius

16 metu

I

Ii

pažinstamas del 
senas gyventojas

i 4 kuria JIS

smar-
mii

t Panedelio diena mirė Szi- 
manas Joczys (Judge) 58 me
tu senumo W. Railroad uli., 
sirgdamas plnucziu liga. Velio
niu gimė Prienų parapijoj, Su
valkų guber., pergyvendamas 
Amerike apie 40 metu ir buvo 
senu Mahanojaus gyventoju. 
Paliko dideliam nuliudime pa- 
czia, keturis sūnūs ir pelikes 
dukteres, pusbroli Joną ir 
daug giminiu. Laidotuves at
sibus Šubatos ryta su bažnyti
nėms apeigoms. 
Traskauckas laidos.

— Ona Mervine,
isz'■‘Frackvillos, tarnaite pas 
Gable ant .34 E. Centre uli., isz 
nusiminimo už koki ten prasi
žengimą, už kuri jaja motina 
i saba re in*r gromata, nuėjus 
ant virszaus iszgere puse bon- 
kuies jodinos. Paszauk t as dak
taras iszgelbejo gyvasti Onai 
ir liepe nuvežti in ligon’bute.

t Gerai 
daugelio ir
Mahanojaus, Ludvikas Merke- 
viezius, mirė Vtarninko diena 
Williamsporte, Pa., kur apsi
gyveno apleisdamas Mahanoju 
apie 20 metu adgal. Velionis 
yra pusbrolis p. J. Žalienos gy- 
venunezios po .316 W. Pine uli. 
Daugiau žinių apie velioni bus 
vėliaus
skaito per daugeli metu ir bu
vo josios platintoju.

Truputi pasnigo, 
kus vejas prapute ir vela oras
apstmalszino.Vejas nupūto sto
gą nuo Staniklio brokerio ir 
viena žmogų sužeidė.

-- Sodalites sk. 2 rengia di
deli balių Jau. <30ta d. Panede- 
lyje, 1928 m. parapijos saloje. 
Yra tai pirmutinis szio sezono 
Sodalites balius todėl ir paga
minta viskas kogoriausia, taip
gi pampinta orkestrą kuri pa
tenkins visus su smagiausiais 
szokiais. Szirdingai užpraszo- 
me visus Lietuvius, senus ii 
jaunus isz miesto ir apielinkes 
atsilankyti ant szio baliaus Ir 
praleisti vakaru linksmai
savaisiais ir pažinstamais. Ne- 
užmirszkit balius atsibus Pane
delio vakaru .30 d. Sausio, 1928 
m. . Parapijos saloje. A istis 
kviecziame
t.9) Rengėjos.

SETAI NEKURIOS PREKES 
SEIVERTS DIDELIAM 

PARDAVIME.

ponstva Grehlikus 
ant kampo (’oal ir Jardin uly- 
cz.iu susirinko daugelis svecziu 
ant linksmo vakarėlio, kuri 
iszkcle ant atminties gimimo 
dienos juju sūnaus Vinco. Va
kariene parengė sena kukorka 
Vailioniszkicno o muzikantais 
buvo .Juozas Ramanauckas ir 

o poni Ekszticne su 
Antanu Meszkunu prajuokino 
svetelius paszokdami Rusiszka 
kazoka kaipo ir puikiai paszo- 
ko Albinas Peczkus. Pasilinks
mino sveteliai lyg vėlybai nak- 
cziai, visi iszsiskirste pas save, 
dekavodami p. Greblikams už 
puiku priėmimą ir palinksmi
nimą. Sekanti sveteliai dalv- 
bavo vakarėlyje: J. Skaudžiai, 
J. Juodoszkai, M. Lazauckai 
(senesni), M. Lazauckai (jau
nesni), J. Mozdžiai, J. Abra- 
czinskai, P. Janulovicziai, J. 
Banioniai, A. Peczkiai, A. Ba
liukai, J. Vilkeliai, J. Schmid- 
tai, A. Paliuliui, V. Eksztai, B. 
Saldai, V. Subaeziai, B. Szla- 
kiai, J. Maliszauckai, V. Szla- 
kini, P. Gre’blikai ir sūnūs. P. 
Su’bacziene, F. Link, J. Steinis, 
J. Navickiene, J. Maknauckie- 
nc, A. Karpauckiene, J. Mor
kūnas, A. Goheris, P. Saliuka, 
A. Vonckaitis, V. Burokas, J.

, M. Hilbert, K. 
A. Moszkiunas, M.

, T. O’Hoarn ir

Žinios, isz Lietuvos.

1

> I,

H
■
ii-

lt

su

saleje.

pigusDidelis pigus pus-metinis 
iszpardavimas žieminiu drapa
nų prasideda Pnnedelyje ryte 
ir trauksis per 5 dienas.
Flanelines dresos po ... .$1.00 
Kūdikiams d roses po. . ..
Vaikams sveteroi po .... 
Mažiems vaikams siutelei 
Moterių apatines drapanos .79 
Skilki nei Rayon Slips . . .$1.00
Szilkines paneziakos ....

Sei vert s
29 E. Ont re St., 
Mahanoy City, Pa.t.9)

Ekszta,

•Juszkeviezius 
Sitkauckas, 
Levanavicziene 
V. M inevieziene.

..39

.69

.79

.89

kitas dalis

LIETUVISZKA 
AGENTŪRA

Parduoda Szipkortes in Lietuva, 
I/enkija, Rusija ir
svieto. Parvcžu gimines ir darbi
ninkus (ant formų) dirbti Ameri
kon ir Kanadon. Siuncziu pinigus. 
Padarau Davernastis, Pirkimo ir 
Pardavimo Aktus Lietuvon ir Len- 
k|jon. Praszau klausti informacijų
wkanezio adreso:
’ Z. JANKAUSKAS 

(Notary Public)
769 S. Second Street, 

Philadelphia, Pa.

MOTERIŲ SZLEBES PO $1.

Ateinanczia sanvaite laike 
Hėiverts didelio pigaus iszpar- 
davimo visokio žieminio ta vo
ro. Ateikite o snezedinsite pi
nigo. Moterių szlobes po $1.00, 
guminiai reinkotai del moterių 
ir mergaiezin po $1.00 Al O

. 29 E. Centre St., 
Mahiuioy City, Pa.

zcrl

t.p)

TAI BENT 
“NUSISZVIETE.”

Didėja, Rokiszkio v. (“V. 
kor.) — Szis didelis kaimas 
ant Kalėdų isz va re szimta gor- 
cziu cukrines degtines. Jauni
mas pasigėrės, susimusze, susi
skaldę galva ir iszsimusze ran
kas.

PAKARUOKLIS.
Ežerenai (“V.”

Gruodžio netoli Aleksandravė
lės prie Abelių — Ežerenu 
vieszikelio rasta pakaruoklis, 
kuriuo pasirodė esąs Mažeika 
Bronius isz Ežerenu miesto. Pa 
žystamieji pasakoja, kad pas
kutiniu laiku jis rodės nenor
malumo pažymiu.

kor.) — 14

MOTERIŲ PUIKUS
ŽIEMINIAI KOTAI 

UŽ PUSE PREKES.

l alike musu didelio pigaus 
; Į iszpardavimo visokiu žieminiu 

drapanų. Pardavimas praside-
dji Panedelio rvta ir 'trauksis 
per 5 dienas. Galesite sueze- 
dint pinigo ant kožno pirkinio. 

Seive ris
29 E. Centre St., 
Mahanoy City, Pa.t.9)

Scranton, Pa. — Viktoras 
Janczunas, 1662 Sweeney avė., 
likos skaudžiai sužeistas laike 
darbo szafte Cayuga in galva, 
ranka ir koja. Likos nuvežtas 
ant gydimo in Moses Taylor li- 
gonbutia, kur pagulės kelioli
ka sanvaieziu.

KVITU knygele DrnugystemB del isz- 
mokejimo pinigu ligoniams. Preke 25c 
KVITU knygele Draugystėms del Ka- 
sieriaus nog sudėtu pinigu 
susirinkimu.

nudėtu pinigu nnt 
Preke - - - 26c.

W. D. BOCZKAUSKAS - CO., 
MAHANOY CITY, PA.

Povvlas KaHerrin, Ill. — 
manauckas, 46 metu, likos pa
laidotas 19 Sausio, 
koki tai laika džiova,
dideliam nuliudimia

sirgdamas 
Paliko 
paezia 

Ona. Velionis pergyveno czio- 
nais 19 metu.

— Isz priežasties sumažėji
mo darbu daug Lietuviu iszva- 
žiavo isz miesto jeszkoti darbu 
kitur. Musu miestelis yra gra
žus, stato daug nauju namu ir 
nėra tokiu kruvinu kaip tai ne 
kurie Inikraszcziai apie ji skel
bė.

Wilkes Barre, Pa. — Mire 
Rože Adomaitis, .39 metu. Gy
veno po n r. .30 .James St. Pali
ko vyra, (lukteri ir gana dide-

Naujas Didelis 
Sapnorius jau 
Gatavas

*

Jau užbaigom daryt 
Nauja Dideli Sapnoriu. 
160 puslapiu, su dau
gybe nauju paveikslu, 
iszaiszkina visokius sa
pnus kokius 
gali sapnuot,
puikiai drueziai apda
ryta kietais audeklineis 
apdarais. Preke su nu
siuntimu tiktai $1.50. 

........ .
PF. D. Boczkaii8kas-Co. 

Mahanoy City, Pa.

žmogus 
Knyga

Tūkstantis Naktų ir Viena
ARABISZKOS ISTORIJOS

PUIKI DIDELE KNYGA.
704 Dideliu Puslapiu.

27 ARABISZKOS ISTORIJOS 
150 Paveikslu.

Drueziai Puikiai Ąpdaryta Audekliniais Iszmargintais Vyrszab
18ZTAI KA RASZO ISZ LIETUVOS 

APIE SZITA KNYGA

Qerbemaalii Tamistzl:—-
Sulaukiau nuo Jubu slunczfamo* 

mano vardu knyga 'Tukatantl* 
Naktų Ir Viena** už kuria tariu 
■zlrdlnga aczlu Ir labai džlaugluonl 

“TuketautlB 
pturėjau, nes man

vardu knyga
Ir Viena

kad tokia knyga kaip 
Naktų Ir Vleua” a 
labai yra fingeiuu skaityti visokias 
Istorijas, jas skaitydamas nei nepa
sijunti kaip laikas szvental Ir sma
giai praeina. Asi visiems Ilnkėczlau 
kad nusipirktu tokia knyga kaip 
"Tukstantla Naktų Ir Viena” nes js 
skaitydamas imogus apie viską tada 
pamlraztl ir visokį rūpesniai nors 
ant valandėlės atsitraukia.

Qu pagarba, A. ŽOKA0, 
18 d. Gegužio 1921 na. 

D v. Palazduonyo, 
Cseklazkea vai. 
Kauno apak. 
LITHUANIA.

Yra tai ketvirtos išdavimas tos puikios knygos, tas 
parodo kad žmonėms labai patinka. Teipgi galima 
ja nusiusti in Lietuva. Preke knygos Amerike $2.00 
Preke knygos in Lietuva su nusiuntimu tiktai $2 50.
W. D^BOOZKAUSKAS OO. MAHANOY CITY, PA.

Tūkstantis NaktųU

/

i

t

Sztai pulkas Nikaragvos pasikeleliu kuriu vadu yra generolas Sandino, rao kurie y 
lavinti kariszkam moksle per tūla Vokiszka aficieriu Mulleri ir jojo pagelbininkus. Ana die
na Amerikas vela iszsiunte in tennis lakstanti mariniu kareiviu ant apmalszijiimo tuja pasi- 
keloliu ir suėmimo vado Sandino, apie kuri pasklydo gandas, kad jisai likos užmusztas mu- 
szyje praeita sanvaite.

APLEISTO VYRO
DAINELE

Rudenėlio diena in kelione 
rengiaus,

In kelione rengiaus darbu 
padaryti,

Po darbo paeziukei suknele 
nupirkti,

Nupirkęs suknelei linksmas 
namo gryžti.

Bet paeziuke ture: sziandien 
nekeliauki,

Sziandien nekeliauki, 
nepatogi diena;

Rytoj nukeliausi, (larba 
padarysi,

Ir darbu padaręs 
suknele nupirksi.

Asz savo paeziukes žodžiams 
in tikėjau,

Ryta meta ahsztant anksti 
atsikėliau.

SudieVd paeziuke, tu mano 
mieliausia,

Lauk manos mieloji vakare 
vėliausiai.

Per kiaura dienele prie 
darbo ryinojau,

Vakaro sulaukus 
skubinau namueziu,

Skubinau namueziu kur 
laukia paeziuke,

Laukia nesulaukia 
mane pasitikti.

Tik vartus atkėliau, inojau in

pa ežiuko manės

kiemą,
Koks tai nujautimas^ kas 

tai atsitiko:
Tamsumoje vejas gailiai 

sudejavo, .
Puszyno apuokas piktai 

nukvatojo.
Apuokas kvatoja, žirgas 

tvarto žvengia,
Neiszein’

pasitikti.
Kur mano paeziuke, gal 

kokia nelaime?
Gal kokia nelaime, ja kur 

pasitiko?
Inbeges stubon pamaeziau 

kas nutiko —
Tai mano paeziuke manė 

jau paliko... —
Alex Belevie.k.

PADEKAVONE
DR. LIACHOVICZIUI.

Kožnasžino kad redaktorius 
laikraszczio turi turėti, geras 
akis prie raszymo ir iszpildy- 
mo savo darbo. Bandžiau viso
kius okulistus ir optometrus 
ant padirbimo man geru stiklu, 
bet vien man geriausia patiko 
daktaras A. T, Linelio v i ežius, 
kuris turi savo ofisą Victoria 
teatre, Mahanoy Cit v ant antro 
laipsnio, o kuris peržiūri akis
su pagalba naujausio iszradi- 

ir pritaikomo instrumentu ir pritaiko 
stiklus':(akulorius) del kožno 
žmogaus. Rėkomendavoju vi
siems, kurie reikalauja stiklu
arba t uri menkas akis, kad nu
siduotu pas ji o jums duos pa
tarimu ir už dalba ima užinb<
kęsti savžiuinga.

■> M — _

— F. W. Boczkauskas.
«
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PAKARTI JI!

neilgai priesz Aus-« 
erlico muszi, pulkas, kuriame

'l’ai atsitiko 180.3 metais, — 
pradėjo pasakoti mano pažins- 
t amas i t
asz tarnavau karininku, stovė
jo Moravijoje.

Mums buvo griežtai insaky- 
ta nėvaržvti ir neskriausti vie
los gyventoju; jie ir be to žiu- 
reji in mus sznairomis, nors 
mos ir .skaitomos ju sąjungi
ninkais.

Asz turėjau pasiimt i ui, bu
vusi savo mdtinos baudžiau
ninku, vardu Jurgis. Jis buvo 
teisingas ir tykus žmogus; asz 
pažinau ji isz mažens ir elgda- 
vausi su juo, kaip su draugu.

.Sztai, karta namuose, kur 
asz gyvenau,

namuose, 
kilo didžiausias

ir dejavimai:
gyvenau 

riksmas ir dejavimai: szeimi- 
ninkei buvo pavogta dvi visz- 
tos ir ji toje vagystėje kaltino 
mano pasiuntini Jurgi. Jis tei- 

szankes mane in liudi- 
’*‘Vogsiu asz, asz, 

Mėginau intikinti

si uosi, 
įlinkus... — 
.Jurgis!” 
szeimininke apie Jurgio teisin
gumą, bet ji nieko nenorėjo 
klausvti. 

(► f !■

Staiga gatvėje pasigirdo su
tartinas arkliu pasagu kauk- 
szejimas: tai jojo pats vyriau
sias vadas su savo palydovais.

Jis jojo išžioto, storas, sudri
bęs, 
busią is 
ežiais.

Szeimininke , 
mėtosi pricszais 
le ant keliu ir visa apsipeszio- 
jusi, vienplauke balsu pradėjo 
skusti an't mano pasiuntinio, 
rodydama in ji ranka.

— Pone generolai! —- roke 
J tisu Szviesvbe! Iszna- 

rinokite! padekite! iszgelbe- 
kite! tasai kareivis mane ap
vogė !

Jurgis

nuleidęs galva ir audri
au t krutinės an t pa

ji pamate, — 
jo arklį, puo-

ji’ 
g

stovėjo ant namu 
slenksczio, tiesus kaip styga, 
kepure laike rankoje, net kru
tinę atstatęs ir kopas suglau
dęs kaip sargyba eidamas, — 
ir nors žodi tartu. Gal jis dro
vėjosi tu visu sustojusiųjų vi
dury gatves karininku, ar su
akmenėjo jausdamas užgriu- 

, —^ik stovi 
Jurgis ir akimį»( mirk- 

ezioju, iszbales, kaip diVbe.
pažvelgė in ji *išžsi- 

r, niūriomis 
s u m y .k e pifchri:

“Na?...” — Jurgis stovi dan
tis atkiszes kaip stabas! Isz 
szalies žiūrint tarytum juoktų
si žmogus.

Tuomet vadas pro- dantis 
iszkosze: “Pakarti ji!” —• su-

vanezia nelaime 
mano

. Vadas 
blaszkiusiomis 
ūki m is,

Na?...”

• į

kaip drobe.

r

pikiai:

spaude arkliui pentinais szo- 
nus ir nujojo toliau, iszpradžios 
žingsniu, o paskui risezia. Vi
si palydovai pasileido paskui 
ji; tik vienas adjutantas pasi
stojęs balno, pažvelgė ” viena 
akim iii Jurgi. '

Nepaklausyti /buvo negali
ma. Jurgi tuojau paėmė ir nu-
vode žudyti. *

(*zia jisai visai neteko šamo-

nes — ir tik du sykiu sunkiai 
iszt are: 
liau!
4 <

i 4 Dievuliau! Dievu- 
o paskui pusbalsiu:»>___

Dievas mato — ne asz!”
Gailiai, gailiai jis pravirko, 

a t si sve i k i ndamas su 
Asz didžiai nusiminiau 
gi! Jurgi'. — szaukiau 
del gi tu nieko nesakei gener 
hii!”

manim.
J u r-

L Ir '

-kJ— ko-
o-

Beda su žmonėmis yra no 
kad .įie nemato pavojaus ženk
lus, bet kad nekreipė jokios 
a t ydos in jitys. Beveik viskas 
turi savo pavojaus ženklus, jei
gu žmogus tik ju pajeszkotu. 
Invairios ligos, kurios turi 

Lip.gsztas mirties ratas visuo
met parodo pavojaus ženklus 
pirm negu kerta, taip kad jei
gu žmogus ipaisetu tuos .per
sergėjimus jis niekad pavojin
gai nesirgtu.

Džiova, pavadinta “baisiau
sia liga pasaulyje,” 
užpakaly žmogaus, užpuolant 
in ji kuomet jis neatsargus, 
kaip paprastai tikėta. Ligos 
a ps i reiszkimai yra a isz k u.s ir 
lengvai juos galima pažinti. 
Jeigu tik žmogus nueitu*pas 
gera gydytoja, arba in džiovos 
klinika, kaip tik tiki, kad džio
va serga, liga butu nukreipta. 
Gyvenime, vienas -žmogus isz 
penkiasdeszimts krinta nuo 
džiovos, ir jeigu jis nesikreip
tu prie gydytojo bet visur eitu 
turėdamas “szalti,” tai leng
vai galėtu užkrėsti kitus ketu- 
riasdeszimfs-devvnis.

Patyrimai džiovos d ra ūgy.s- 
eziu per (langiaus kaip dvide- 
szimts metu veda prie tikėji
mo, kad žmonija neturi kentėti

ligos,

neslenka

ne asz, — 
varg-

— Dievas mato, 
kartojo kukcziodainus

—- Szeimininke persigan
do. Ji nesitikėjo tokio baisaus 
sprendimo ir savu kart pra
pliupo aszaromis. Ji pradėjo 
visu ir kiekvieno maldauti pa
sigailėjimo, in tikinę jo, kad jos 
viszto.s atsiradusios, kad ji pa
ti sutinka viską iszaiszkint i.

szas.

Ži minia, tas viskas nieko ne
padėjo. Kariszka, mat, tvar
ka! Drausme! — Szeimininke 
raudojo balsiau ir balsiau.

,Jurgis, kuriam kunigas jau 
buvo suteikė paskutini patar
navimu, kreipėsi in mane:

— Pasakyk jai, tamsta, kad 
ji nesigriaudentu... Juk asz jai 
atleidžiu.

Mano pažinstamas, 
tojes tuos paskutinius savo tar
no^ žodžius, prasznabždejo: 
“Jurgeli, ‘balandėli, kankinti- 
ni!” — ir aszaros pabiro per 
jo pasenusi veidą.

žodžius,

pa k a r-

Verte V.M.

6 66
• receptas del 

Szalczio, Grippo, Malaria,
Flu ir Tulžinio karszczio.

Užmusz* mikrobus. — Aptiekose

nuo szios užkrecziamos ligos. 
Jeigu kiekvienas žmogus Suv. 
Valstijose darytu viską kas tik 
turi būti daroma iszvengti liga, 
tai džiova tuoj isznyktu.

Per 1928 metus invairios 
valstiszkos ir vietines džiovos 
draugystes ves tam tikra kova 
prikalbinti kiekviena, kuris 
tik tiki, kad džiova serga, ar
ba, kuris turi džiovos apsi- 
reiszkimus, save pasiduoti eg
zaminui.

kiekviena,

save

Bet visu naudai, draugyste 
pranesza, kad sekantieji apsi- 

yra džiovos pra- 
pavojaus ženklai:

reiszkimai 
džioš “ 
pergreitas pavargimas 
lietu re j imas e n e r g i j o s 
svarumo nvkimas
viduriu netinkamas sumai imas 
kosulis, kuri negali iszgydyti 

“pavargęs”

»»

jaus-

jeigu in laika surasta.

nuolatinis 
m a.s.

Nei viena kroniszka liga taip . 
greitai sustabdyta kaip džio
va,
Virszmineti pavojaus ženklai 
yra džiovos ]>innutiniai ženk
lai. Tinkamas gydymas namie 
arba sanatorijoj sugražins 
sveikata.

Jeigu nori tolesniu informa
cijų, paraszyk arba paszauk te
lefonu areziausia džiovos drau
gyste; arba vieszos sveikatos 
draugyste. Informacijos tei
kiamos tik reikia parpraszyti.

— F. L. L R

sanatorijoj

i

L/
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NEPAPRASTA PAMOKSLINYCZIA.
Protestonu bažnyczioje New Bedford, Mass, in kuria lan

kosi daug laivoriu, per daugeli metu likos padirbta pamoks- 
linyczia isz maszto seno laivo kaip tai ant paveikslo matome, 
bet kada laivoriu susimažino, likos nutarta idant pamoksli- 

nycziii permainyti ant naujosn es. 4




